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TAKDiM

Nesjini takdim ettigimiz Fususu'l-Hikem Terciime ve §erhi, 1334-1346 hicri

ve 1915-1928 miladi yillan arasinda kaleme almmi§tir. Miiellifi merhum Ahmed Avni
Konuk Bey'in el yazisiyla olan nusha Konya Mevlana Miizesi Kutiiphanesi'nde 3853-

3880 numaralarda kayith bulunmaktadir. Tamami 28 defter olan bu miiellif

niishasindan, 4 cilt halinde ne§re hazirladigimiz bu eserin ilk cildini tamamlamis,

bulunuyoruz.

iskm tasavvuf ve tefekkiir tarihinin en muhim eserlerinden biri olan Fususu'I-

Hikem'in, M. E. Bakanhgi tarafindan basilmi§ bir terciimesi vardir. Gecmi§ asirlarda

yazilmi§ ve bir tanesi basilmis. tiirkge §erhleri bulundugu halde son altmi§ senede

bunlarm hicbiri basilamami§tir. Cumhuriyet devrinin ilk yillarinda te'lif edilmi§, fakat

yaymlanmamis, olan bu §erhin, Kutiiphane'de muellif niishasi olmasina ragmen,

umumun istifadesinden uzak kalmasi, tasawuf ve tefekkiir tarihimiz bakimindan biiyiik

bir kayipti. Bu kaybi telafi etmeyi, miiellifin bastiramadigi bu eseri kulturumuze

kazandirmayi bir vazife ve bore, telakki ederek nesre hazirlamaya tesebbiis ettik. Gerekli

izinleri alarak bu eserin kopyesini te'min edip, bizi boyle bir eahsma yapmaya tesvik

eden ve yardimlanni esirgemeyen Muhterem Ahmet Dagkurs ve Ozkaya Duman Beylere

tesekkiir etmeyi bir bore, bildigimizi burada hemen ifade etmek isteriz.

Osmanh devri ile Cumhuriyet devri arasinda ilim, du§unce ve san'at sahasinda bir

kopuklugun Qe§itli sebepler dolayisiyla ortaya Qiktigi, bu kopuklugun bir kiiltiir

bosjuguna, hatta buhranma sebep oldugu soylenmekte ve yazilmaktadir. Saniyoruz ki,

ilim, tefekkiir ve san'at sahasinda bu kiiltiir kopuklugunun ve bosjugunun
doldurulmasinda yapilacak ilk isterden biri, Osmanli devrine ait tiirkge eserleri dilini

degi§tirmeden bugiinkii alfabe ile aynen, Turk miielliflerin yazdigi arap^a ve farsga

eserlerin ise hem ashni, hem de terciimesini ne§r etmektir. Son yillarda edebiyat ve tarih

sahasinda bu neviden eserlerin nes/edilmesi sevindiricidir. Fakat din ilimleri ve tefekkurii

sahasinda, terciime bir kaQ eser miistesna aynen basilmis, turkey eser yok denecek kadar

azdir. Bu turkce eserlerin aynen bugiinkii alfabe ile basilmasinin devirler arasi Turk
dilinin devamhhgini saglamak hususunda pek cok faydasi olacagi §uphesizdir. Kiiltiir

kopuklugunun en mu§ahhas ornegi Tiirk dilinin son 30-40 sene oncesine nisbetle

fevkalade degi§mi§ olmasidir. Cumhuriyet devrini ba§latanlarin tiirkcesini bile yeni

nesiller anlamamaktadir. Bunun caresi anla§ilmayanlann sadele§tirilmesi degil, gerek

yakin yillann, gerekse daha uzak devirlerin turkce eserlerini dilini degi§tirmeksizin

aynen vermek, boylece once dil bagi ve devamhhgini saglamak, sonra bu vasita ile

kiiltiir kopriisiinii kurmaktir. Dilin zamanla degi§mesi gayet tabu bir hadisedir.

Elimizdeki Fusus §erhi bunun canh bir ornegidir. Ahmed Avni Bey'in kullandigi

tiirkge, kendisinden 300 sene kadar once Abdullah Bosnevi'nin (6. 1054/1644) Fusus

§erhi'nde kullandigi tiirkcenin aym degildir. Fakat bu iki eser arasinda uzun bir zaman
ge$mesine ragmen bir dil kopuklugu yoktur. A. Avni Bey'in eserinin tiirk^esiyle
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giiniimiiz tiirkcesi arasinda altmi§ senelik bir zaman farki oldugu halde, degisjklik 90k

biiyiiktiir. Gec,mi§ devirlerin, hatta yakin zamanlann eserlerini, pek de muvaffak

olamayan sadele§tirmelerle vermek, bu dil farkimn gittikge artmasina mani olmadigi

gibi, kiiltiir kopuklugunu kapatmakta da pek yararh goriinmemektedir. Kanaatimizce bu

bakimdan daha verimli olabilecek §ey, giiniimiiz ilim, fikir ve san'at adamlanna, az

sayida bile olsalar, gec,mi§ devirlerin tiirkqe eserlerini, bugiinkii alfabe ile aynen

okuyabilmek imkamni vermektir. Edebiyat fakiiltelerinde "transkripsiyon" i§aretleriyle

ne§re hazirlanan eserler sadece "tiirkolog"lar, tarihcUer, yani miitehassislar tarafindan

okunmasi l&zim gelen eserler degil, Turk ilim, tefekkiir ve san'atina alaka duyan biitiin

Tiirk aydinlan tarafindan okunacak eserlerdir. Mesela XVI. asra ait Fuzuli'nin Divan'i

tiirkologlan, yani sahanin miitehassislanni ilgilendirdigi gibi, lisede ogrenim gore §iire

merakh genc,leri veya §air bir elektrik miihendisini de alakadar eder. §u halde, bu
misalden hareketle diyebiliriz ki, Tiirk kiiltiiriiyle alakah eserler, yalniz miitehassislan

degil, biitiin Tiirk aydmlanni alakadar ettigi ic,in, onlann istifade edebilecegi §ekilde

nesredilmelidir.

i§te bu eserler bir yandan Tiirk dilinin gecmi§iyle irtibatini saglayacak, diger

taraftan da ilim ve tefekkiir baginin daha geni§ bir cevrede kurulmasinda 90k faydali bir

rol oynayacaktir. Din ilimleri ve tefekkiirii bakimmdan buna ilave edilecek bir baska

husus daha vardir. Milletimizin on asir boyunca ya§adigi islam medeniyet ve kiiltiirii

iginde elde etmis, oldugu iislub, netice ve terkipler bilinmezse, miisliiman diger

milletlerin tercihlerine yonelmesi kacmilmaz bir davram§ olarak kar§imiza c,ikmaktadir.

Guniimiiziin din ilim ve kiiltiirii, tarihimizin gec,mi§ devirleriyle irtibatini tarn

kuramadigi ic,in, maalesef soz konusu kiiltiir kopuklugundan hissesine dii§eni bir 90k
bakimdan agir bir buhran halinde ya§amaktadir. Dmi du§iince ve san'at dallannda te'lif

eserlerin terciimelere nisbetle 50k az olmasi bu durumun gozle goriinur orneklerinden

biridir. Dint dii§iincenin ana kollarmdan biri olan tasawuf sahasinda Osmanh asirlarinda

pek cok tiirkce eser mevcut olmasina ragmen, son yarim asirda yiiksek seviyede te'lif

eserlerin yok denecek kadar az olmasi da, kiiltiir kopuklugunun iiziicii bir neticesidir.

Gerek tasawuf! eserler, gerekse biitiin diger ilmi, fikri ve edebi eserlerin, sahalanna

gore bir kac, ara§tirmacimn inhisannda oldugu dii§iiniilemez. Vaktiyle bu milletin ilim

ve fikir adamlanna, miinevverlerine hizmet etmek ve onlara hitap etmek igin yazilmis,

olan eserler, bugiiniin aydinlannin dogrudan istifade edebilecegi §ekilde takdim

edilmelidir. Acemi ve yetersiz bir tiirkce ile bunlan sadele§tirmek, miielliflerin gorii§ ve

dii§iincelerini az-cok bozmak veya anla§Umaz hale getirmek demektir.

Dilin degi§mesinin ortaya biiyiik bir giic,luk gikardigi, okuyucu sayisini ise

oldukc.a azaltacagi muhakkaktir. Fakat bir yabanci bati dilini ogrenmek igin biiyiik

zahmet ve kiilfetlere katlanan Tiirk aydim ve ilim adaminin, kendi ana diline ait iic,-be§

kaide ve ug-be§ bin kelimeyi ogrenemiyecegini du§unmek, onlara giivensizlikten baska

bir §ey ifade etmez. Her §eyiyle bir yabanci dili ogrenmeye gayret eden bir kimsenin

kendi 6z kulturiinun mahsiilleri kar§isinda acz ve garesizlik gostermesi halinde, bu
yabancila§manin kendisine ve milletine ne kazandirdigi veya kendi 6z benliginden neler

gotiirdiigii iyi bilinmelidir.

Matbaalarda ortaya gikan guc.luk ise teknik bir mes'eledir. Buna elbette daha

kolayca <jare bulunabilir. Esas miihim olan mes'ele, dilci ve edebiyatc,ilanmizin,

"transkripsiyon" i§aretleri yerine, cok sade ve kan§ikhklari onleyici bir kac, i§aret ihtiva

- 6 -



TAKDIM

eden imla kaideleri ile bu nevi ne§irleri kolayla§tirmak ve bu nesjrier arasinda imla

birligini saglamak icm bir usul tesbit etmeleri ve iizerinde anla§malandir.

Fususui-Hikem ve §erhlerinin islam ilim ve du§iincesindeki yeri ne olabilir?

sualine cevap vermek, bir bakima daha umumi bir planda, tasawufun Islam ilimleri ve

diisjincesindeki yeri nedir? sualinin cevabi olarak ele ahnabilir.? Zira Gazzalinin ihyau

Ulumi'd-Din'inden itibaren denilebilir ki, biitiin du§unce akimlari tasavvuf icmde ve

biiyiik mutasavviflarin sahsiyetinde "terkib"e ulasjnis,, bilhassa Osmanh miinevveri bu

terkibi Fususui-Hikem ve Mesnevi'de bulmus, ve §erhlerinde ifade etmi§tir. Bu
terkibi XIV-XVII. asirlar arasmda kiiltiir ve medeniyetinin her sahasinda en yiiksek

seviyede ya§atmi§tir. Sonraki asirlarda da bu anlayi§in akislerinin butun gerileme ve

yikilis, alamet ve §artlarina ragmen, miisliiman Turk ilim, fikir ve san'atinda devam
ettigini goruriiz. Ne§rini takdim ettigimiz bu Fusus §erhi, ne§redilen ve heniiz

ne§redilmemi§ Mesnevi §erhleri de, bu "sentez"in Osmanh'yi Cumhuriyet

Tiirkiye'sine birle§tiren kopruler olarak kabul edilebilir. Yeni bir devrin ba§langicinda

dini diisunce ve ilimlerin ihyasinda, gecmi§te oldugu gibi yine tasawufun merkezi bir

rol oynayacagim, tasavvufi biiyiik eserlerin de bu yeni "terkib" de klasik metinleriyle

temel tasteri olacagini kavrayabilmek, muhakkak ki gelecekte yapilacak olan §eylerde

isabetli adimlar atmak imkSmm verecektir.

A. Avni Bey Fususui-Hikem §erhi'nde §6yle bir usul takip etmi§tin Her
"fass"m ba§hgi altmda, o "fass"ta ele ahnip incelenen "hikmef'i aciklami§ sonra

Fusus'tan bir iki ciimleyi aynen yazip terciimesini vermis, daha sonra da §erhini

yapmi§tir. Bazan faslann sonuna ilgili gordiigii Mesnevi beyitlerinin serhini ilave

etmi§tir.

Bu takdim ettigimiz ne§irde, Fusus'un arapca ciimlelerini sarihin yaptigi sekilde,

§erhin icjnde vermek teknik sebepler dolayisiyla miimkiin olmami§, cildin sonunda

topluca verilmi§tir. Bunun iqin Fusus metninin tercumeleri siyah puntolarla ve

sahifenin biraz igerisinden dizilmis, ve sonuna tekabiil ettigi arapca metni gostermek igin

numara konulmu§tur. Cildin sonunda topluca verdigimiz arapc,a metin iizerinde bu

numaralar (/) gizgisi uzerinde gosterilmistir. Fusus metnini Ebu'l-AlS el-Afifi'nin

hazirladigi niisha iizerinden vermeyi uygun bulduk. Zira §arih Ahmet Avni Bey'in

kullandigi metin ya bir niishamn ayni veya muhtelif niishalardan hareketle §arihin

meydana getirdigi tercihli bir metin idi. Afifi'nin ilq niishayi esas alarak hazirlami§

oldugu tahkikli Fusus metni ile pek az da olsa farkliliklar gosteriyordu. Hem Afifi

ne§rini ve hem de §arihimizin metnini vermek Fusus uzerinde gah§mak isteyenlere bir

kolayhk sagiayabilirdi. Onun icm Afifi'nin ne§rettigi metin iizerinde, §arihimizin

kullandigi niisha ile farklanni belirtmek suretiyle, tahkikli ne§rin okuyucuya

kazandmlmasi yolunu tercih ettik. Bu bizi aynca arapga metni dizdirmek ve tiirkce serh

igine yerle§tirmek hususundaki bazi teknik gugliiklerden kurtarmis, oldu. Afifi'nin

hazirladigi metin uzerinde §arihimizin kullandigi metni §u §ekilde gosterdik:

a) Afifi'nin niisha farklanni belirttigi yerlerde, sarihimizin metrii ile mutabakat

oldugu takdirde, dipnottaki kelime veya ciimlenin altini gizerek,

b) Tamamen farkh ise,. farkli olan yere (*) isareti koyup dipnotta el yazisi rik'a ile

yazarak bu farklan belirttik. Bu dip notlanm yazan ve arapga metindeki numaralan

is§retleyen Hattat Dr. Muhiddin Serin Bey'e burada tesckkurlerimizi ifade etmek isteriz.

Gorulecektir ki, Afifi ne§riyle §arihimizin kullandigi Fususui-Hikem metni arasmda
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bir kac, kelime harig pek miihim bir fark yoktur. Bu farklarin bilinmesinin ara§tirma

yapanlar igin faydah olacagini samyoruz.

Ne§rimizde miiellif niishasimn sahife bas,larim satirlar arasinda (/) is,&retiyle

gosterip, be§er sahife ara ile numaraladik. Miiellifin niishasinda bazan miikerrer

numaralar ve atlamalar olmasina ragmen, bunlar iki ug sahifeyi gegmedigi igin yeniden

numaralama yoluna gitmedik. Arapga metinler kismina rastlayan sahife ba§lanm ise, bu
metinleri cildin sonunda verdigimiz igin i§Sretlememiz mumkiin olmami§tir. Boyle

yerlerde sahife degigikligini tiirkge metinlerin basjna veya sonuna koydugumuz (/)

i§aretiyle itibari olarak gosterdik.

§erh metni igindeki ayet, hadis ve diger arapca, farsca ibareleri aynen verdik. Sadece

ayetlerin sonunda gegtigi sure adim ve sure numarasini ve ayet numaralanni parantez

iginde ilave ettik. Cildin sonunda verdigimiz ayetler fihristi sure ad ve ayet numaralarina

gore hazirlanmi§tir.

Hadis ve hadis-i kudsi metinleri indeksi, ilk kelimesinin harflerine gore alfabetik

bir siralama ile yapilmis,tir. Fusus'ta ve §erhinde gegen hadislerin tahkikine te§ebbiis

etmedik. Zira ayn bir ilim dali olan hadis limine gore bu hadislerin degerlendirilmesi

yapilmak gerekir ki, bu da hadis sShasinda galis.anlann yapabilecegi bir galismadir.

Mesnevi'de gegen hadisler hakkinda Dr. AH Yardim boyle bir doktora gahgmasi

hazirlami^tir1 Kanaatimizce diger miihim tasavvuf kitaplarindaki hadisler de ayni

§ekilde hadis sahasinda gah§an meslekda§lanmiz tarafindan ara§tinlmali ve
incelenmelidir. Yalniz burada §unu ifade etmek isteriz ki, Mesnevi ve el-Fiituhat el-

Mekkiyye gibi Slim mutasavviflar tarafindan te'Iif edilen tasavvuf eserlerinde

kullanilan hadislerin biiyiik bir ekseriyeti muteber hadis kitaplannda yer almakta ve
hadis alimleri tarafindan kabul edilmis, bulunmaktadir. Bir kismi ise "Kiintii kenzen
mahfiyyen..." hadis-i kudsisi gibi, bSzi hadisgilerin tenkitlerine ragmen tasavvuf ehlince

"kesfen" sahih kanaatiyle asirlardir kullanilmakta devam etmistir. iste bu nevi hadis

vey& hadis-i kudsileri "mevzu" (uydurma v.s. gibi) tabirlerle reddetmek yerine, bSzi

hadisgilerin yaptigi gibi, hadis ilminde kullanilabilecek daha niiansh degerlendirme

yoluna gitmek, boylece bunlann islam ilim ve kulturiindeki yerini vukuf ve isabetle

tesbit edip "mana^'lanm anlamak ve muhafaza etmek yolunu tercih etmek, islam ilim ve

du§uncesinin yeniden incelenmeye ba§ladigi devrimizde, lslami ilimler arasinda olmasi

gereken "butiinluk" bakimmdan daha verimli neticeler verecektir.

§erhin bugiinku alfabe ile nesjedilmesinde bazi giigliiklerin ortaya gikacagini bu nevi

>&ahsma yapanlar bilirler. Bu gtigliige, aynca tiirkcenin su son 20-30 senede gegirdigi

buyiik degis,iklik ilave olunca, okunabilir s&de bir imla tercih etmek ve bir de liigatce

ilave etmek zaruri gorundii. Tiirkcede tek sesle telaffuz edilen "hemze" ve "ayn"; "se",

"sin" ve "sad"; "te" ve "ti" v.s. gibi harfleri tek harfle gostermek bazan mananin
anla§ilmamasina ve kan§masina sebep olmaktadir. Bunlan gok miihim yerlerde

belirtmeye calis,tik. "Sakin ayn" ve "hemze" harflerini kitapta apostrof (') isaretiyle ayni

§ekilde gostermekle beraber, liigatgede "sakin ayn" ters apostrof (') ile, "sakin hemze"yi

ise metinde kullandigimiz apostrof ile gosterdik. Bazan "harekeli ayn"i belirtmek igin

yine apostrof kullandik. "Kaf" (kalin k sesi) harfinden sonra gelen uzun "a" ve "u"

seslerinin iizerine yatik gizgi (
"
) i§areti koyduk. (

A
) is§retini ise daima uzun seslileri

i Dr. AH Yardim; Mesnevi Hadisleri (Doktora tezi, Dokuz Eyliil Univ. ilahiyat Fak.

1984 Izmir).
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gdstermek igin uzatma i§areti olarak kullandik. "Mahsiis" (hissedilmisj kelimesindeki

uzun "u" sesini, "mahsus" (tahsis edilmis,, hususi) kelimesiyle kans,mamasi igin "u"

^arfiyle yazdik. Bu iki kelimenin "miiennes
M
ini ise "mahsuse" ve "mahsusa" seklinde

yazarak tefrik etmeye gahshk. Boyle kahn veya ince sesli harflerle tefrik edilmesi

nisbeten miimkun olan kelimelerde kahn "a, 1, u" ve ince "e, i, ii" harfleriyle

kelimelerin esas harfierini ve farkliliklanni hissettirmeye gahsUk.

§erhin dilinin, yazildigi yillann turkgesine gore, mesela Elmahh Hamdi Yazir'm

Tefsir'inde, Ahmed Nairn ve Prof. Kamil Miras'in Tecrid-i Sarih §erhi'nde

kullandigi tiirkgeye nisbetle daha sade oldugu goriilecektir. Hazirladigimiz lugatgede

kelimelerin ve istilahlarin tarn kar§ihgim degil, sadece liigat manasini okuyucuya

yardimci olabilmek igin verdik. Zaten istilahlarin kar§iligini vermek umumiyetle

miimkun olmamaktadir. Tasavvuf, felsefe, mantik v.s. gibi ilimlere ait istilahlarin

bazisini tarif etmekle beraber, gogunun lugat manasini vermekle yetindik. Zira sarin

bunlann bir kismini §erh esnasinda yeri geldikge tarif etmi§tir. §erhte kullanilan

istilahlarin tarn bir liigatini hazirlamak, ancak uzun bir gahsma neticesinde ortaya

gikanlabilir. Boyle bir tasavvuf istilahlan liigati Fusus ve serhlerinin anla§ilmasinda

suphesiz gok faydah olacaktir.

Hazirladigimiz kelime ve istilahlar indeksinin geni§ tutulmasmin faydah olacagini

du§iinduk. Diger turkge, arapga ve farsga serhler uzerinde gahsmak isteyenlere yardimci

olacagini saniyoruz. Aynca kelimeleri hem tek tek ve hem de terkipleriyle beraber

vermek zarureti indeksin genisjemesine sebep oldu ise de, kullanilmasini

kolayla§tiracagi ve istifSdeyi artiracagi igin, bu uzun gahsjnayi goze aldik. indeksin

hazirlanmasinda yardim eden biitiin arkadas>nmiza burada bilhassa tesekkiir ederiz.

Fususu l-Hikem yazildigi 627/1229 tarihinden guniimuze kadar pek gok defa

arapga, farsga, turkge serhedilmistir. Osman Yahia'mn Histoire et Classification

de l'Oeuvre d'ibn Arab! (Institut Frangais de Damas, Damas 1964) adh iki ciltlik,

ibn Arabi'ye ait veya ona izafe edilen, diinya kiitiiphanelerindeki 846 eseri tamtan

tenkitli arasUrmasinda, Fususu'l-Hikem'e ayirdigi 150. numara altinda, §erhlerini 241-

256. sayfalar arasinda 120 eser olarak gostermektedir. Bunlann arasinda merhum A.

Avni Konuk Bey'in serhi zikredilmemi§tir. Denilebilir ki, Islam diisunce tarihinde hig

bir eser bu kadar serh edilmemis, veya serh edilmek ihtiyaci duyulmarmsUr. XX. asrin

ba§lannda Bati ilim diinyasinda islam tasavvufuna gosterilmeye bas,layan alaka

neticesinde fransizca ve ingilizceye tercume edilmistir. Onumiizdeki yillarda bu dillerde

de s,erhlerinin yapilacagim, ibn Arabi ve eserlerine gosterilen biiytik ilgiden dolayi

kuvvetle tahmin edebiliriz.

A. Avni Bey, nesrini takdim ettigimiz bu serhini, daha once yapilmis, §erhlerden

istifade ederek hazirlami§tir. Eserinin muhtelif yerlerinde isimlerini zikr etrigi bu

§erhler, §arihlerinin vefat tarihi sirasina gore §unlardir:

1. Sadreddin Konevi (673/1274): EI-Fiikuk fi Miistenedati Hikemi'l-Fusus.

Konevi bu eserinde Fusus'u §erh etmekten daha gok, "fass"larda ele alinan "hikmet"leri

incelemekte ve bazi mii§kil ciimleleri agiklamaktadir. Eser arapga olup hig

basilmami§tir. Kutuphanelerimizde el yazmalari mevcuttur: Suleymaniye Ktp. Bagdath

Vehbi 730 numarali niishasi 76 yapraktir.

2. Miieyyediiddin b. Mahmud el-Cendi (691/1292): §erhul-Fusus. §arih

Sadreddin Konevi'nin talebesidir. ilk serh olarak kabul etmek mumkiindiir. Arapgadir.
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FUStJSU'L-HiKEM TERCUME VE §ERHI

Siileymaniye Ktp. Nafiz Pa§a 538 numaradaki niisha 449 yaprak olup ilk 10 yaprak

mukaddimedir.

3. Muhammed Hasan el-Hindi (718/1318) (?): et-Te'vilu'l-Muhkem fi

Mute§abihi Fususi'I-Hikem. Bu §erh farsgadir. 1310 tarihinde Hindistan'da

tasbasmasi olarak basilmi§tir. Suleymaniye Ktp. Ziihdii Bey 422 numarada bir nushasi

vardir. Buyiik boy 542 sayfa olup 68 sayfasi mukaddimedir. A. Avni Bey Isa Fassi'nda,

bu serhin diger serhlerde bulunmayan bilgiler ihtiva ettigini soyler.

4. Abdiirrezzak el-Kasjini (730/1330): §erhu'l-Fusus. Fusus serhleri arasinda en

begenilen arapga §erhtir. Kahire'de 1321 senesinde basilmi§tir. 3 sayfahk kisa bir

mukaddimesi olan bii serh orta boy 284 sayfa olup, sayfa altinda, adeta dip notu gibi,

Bali Efendi'nin serhinden parcalar konmustar.

5. Davud b. Mahmud el-Kaysen (751/1350): Matlau Hususi'I-Kilem fi

Maani Fususii-Hikem. Arapga olan bu §erh 1299 tarihinde Iran'da ve 1300 tarihinde

Hindistan'da (Bombay) ta§ basmasi olarak basdmisUr. iran nushasinda sayfalar iki sutun

halinde olup 494 sayfadir. Bombay baskisi 40 sayfa mukaddime 316 sayfa metin olmak
iizere 356 sayfadir.

6. Molla Cam! (Abdurrahman b. Ahmed) (898/1492): a) §erhu'l-Fusus. Asagida

ismini verecegimiz Nablusi'nin §erhi kenannda basilmi§tir. Aynca 1907 tarihinde

Hindistan'da mustakil bir baskisi yapilmi§tir. Molla Cami arapga olan bu §erhini

vef&tindan iki sene once 896 senesinde tamamlami§tir.

b) Nakdii'n-Nusus fi §erhi Naksi'I-Fusus. Molla Cami bu ikinci §erhini

arapca-fars^a kari§ik yazmisUr. Isminden anlasdacagi iizere bu §erh, ibnu'l-Arabi'nin

Nak§u'l-Fusus adh Fususu'l-Hikem'in hulasasi olan kitabin §erhidir.

William C. Chittikk bu eserin tahkikli ne§rini hazirlamis, ve 1977 senesinde

Tahran'da giizel bir baskisi yapilmisjir. Eserin bu baskisinda 13 sayfa Naksu'l-Fusus

metni ve 81 sayfahk Molla Cami'nin arapc,a-farsca kan§ik uzun bir mukaddimesi
mevcuttur. §erh 200 sayfadir. Kitabin V-XLI sayfalari ingilizce olup 520 sayfadir.

Aynca farsc,a takdim ve takriz yazilanni ihtiva etmektedir. Diger Fusus serhleri de

boylesine emekli cahsmalar beklemektedir. Bu tahkikli nushayi incelememiz icm bize

veren ismail Kara'ya burada te§ekkiir etmek isteriz.

7. Bali Efendi, Sofyevi (960/1553): §erhu Fususi l-Hikem. Arapca olan bu serh

1309 senesinde istanbul'da basilmi§tir. Orta boy 441 sayfadir.

8. Abdullah Bosnevi (1054/1644): Tecelliyatii Araisin-Nusus fi Menassati

Hikemi'I-Fusus. Tiirkcedir. 1252 tarihinde Kahire'de ve 1290 tarihinde istanbul'da

basilmi§tir. Kahire baskisi biiyiik boy 594 sayfadir. 24 sayfahk bir mukaddimesi vardir.

Ulemanin umumiyetle arapga yazdigi bu devirlerde, Fusus gibi bir eserin turkce §erh

edilmesi Turk alimlerinin bu esere olan alakasini gostermektedir diyebiliriz. Bu §arihin

aynca arapca bir §erhi daha vardir.

9. Abdiilgani en-Nablusi (1143/1730): §erhu Cevahiri'n-Nusus fi Halli

Kelimati'l-Fusus. istanbul'da 1304 senesinde 1. cildi, Kahire'de 1323 senesinde II.

cildi basilmi§tir. Arapca olan bu §erhin I. cildi orta boy 200, II. cildi 347 sayfadir.

Kitabin sayfa kenarlannda Molla Cami'nin arapca Fusus §erhi vardir.

10. Ya'kyb Han Ka§gari (1317/1899): Tavzihu'l-Beyan. Dogu Tiirkistan Devlet

ba§kanhgi yapan Ya'kub Han Badevlet tarafindan yazilan bu §erh 1315 senesinde, §arih

hayatta iken Hindistan'da ta§ basmasi olarak nes/edilmistir. Biiyiikce boydaki kitap 40 +

370 sayfadir.Mpkaddimesi arapca-farsca kan§ik, §erh ise umumiyetle arapcadir.
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TAKDIM

A. Avni Konuk Bey istifade ettigi serhler arasinda bunlann isimlerini veya

§arihlerin isimlerini zikr etmektedir. Bu §erhleri, bilhassa §arihlerin Fusus ciimlelerini

okuyu§ta farkli olmalan durumunda belirtmektedir. Fakat nadiren bir fikri veya bilgiyi

hangi §erhden aldigina isjiret etmektedir. Bu bakimdan §erhde kar§ila§tigimiz bilgilerin

nereden alindigi, hangi serhde bulundugu anla§ilmamaktadir. Bununla beraber modern

ilimlerle ilgili yerlerdeki bilgi ve yorumlarin bizzat A. Avni Bey'e ait oldugunu

soyleyebiliriz. Atronomi, fizik, kimya, biyoloji v.s. gibi modern ilimlerden nes/et eden

bazi goriisjerin Fusus §erhinde §arih tarafindan kullamlmasi, kanaatimizce her zaman
isabetli neticeler vermemektedir. Bu ilimlerdeki goru^lerin Fususu'l-Hikem'deki bazi

fikirlerle te'lif edilmeye c,ah§ilmasi zihinlerde bazi istifhamlar uyandirmaktadir. Zira

§erh'in yazih§indan bu yana gecen altmi§ senelik bir zaman icmde, modern ilimlerdeki

bazi hipotezler degisjkliklere ugrami§, yeni teori ve anlayi§lar ortaya c,ikmi§, bilhassa

"tecriibe" yoluyia yeni bilgiler elde edilmi^tir. Mesela aya gidilmesi, fezada dola§ilmasi,

fezanin derinliklerine aletler gonderilmesi gibi durumlar, sjirihin bu konularda

soylediklerinin yeniden ele ahnmasini gerektirmektedir. Oyle goriinmektedir ki, modern

ilimlere dayanarak gerek gec,mi§te ve gerekse bugiin bu neviden yorumlara giri§mek kat'i

neticelere ula§mak yerine, zamanin gecmesiyle bu g6ru§lerin de yenilenmesini icap

ettirecektir. Kur'an-i Kenm ve bazi hadis-i §eriflerin zamanin fizik ilimierine gore

yapilan tefsir ve §erhlerini de, zamanin degi§mesiyle ayni §ekilde yeniden ele almak,

yapilanlari bir kenara birakmak gerekmekte ve tekrar ba§ka bir yoruma gecmek gibi bir

durum ortaya gikmaktadir. Onun icm §erhteki bu tiirlii yorumlarin ve ileri siiriilen

fikirlerin devrinin ilimierine gore oldugu goz oniinde bulundurulmahdir.

A. Avni Bey'in §erhinin ehemmiyeti Turkc,e yazilmis, birkac, §erhten biri olarak,

okuyucuya Fususu'l-Hikem'in gayet "mucmel" ve kapali ciimlelerini ac,masi, daha

onceki Fusus §erhlerinde soylenilenleri gunumiiz tiirkgesine gok yakin bir dille

nakletmesi, ibnu'l-Arabi'nin tasavvufi g6ru§lerini Fusus ciimlelerini §erh ederken

vermesi ve burada kullanilan istilahlari, serd edilen fikirleri topluca ifade etmi§

olmasidir. Turk okuyucusu A. Avni Konuk Bey'in bu §erhi sayesinde Fusus'ta ifade

edilen ana fikirler hakkinda kolayca bilgi sahibi olabilmektedir. Ayrica, bu §erhin diger

tiirkce, arapga ve farsga Fusus §erhlerinin incelenmesinde de kolayhklar saghyacagini

soyleyebiliriz.

A. Avni Bey'i rahmetle anar ve bu §erhinin memleketimizdeki tasavvufi du§unce

ve arasUrmalann geli§mesinde faydali tesirler tfa etmesini Cenab-i Hak'tan niyaz ederiz.

Eserin ne§ri esnasmda meydana gelen hata ve noksanlanmizin bagisjanacagini timid

eder, bu kusur ve noksanlanmizin bildirilmesi halinde, bunlan memnuniyetle telafi

etmeye c,ah§acagimizi soylemek isteriz.

Eserin elinizdeki sekliyle yayinlanmasinda emegi gec,en Dergah Yayinlan Yaym
Mudiiru Sayin ismail Kara'ya te§ekkiirlerimizi ifade eder, diger ciltlerinin de

tamamlanmasini Cenab-i Hak'tan dileriz.

2 Ocak 1987-Baglarba§i Yrd.Dog.Dr. Mustafa TAHRALI
Yrd.D09.Dr. Selguk ERAYDIN

Marmara Universitesi Ilahiyat Fakiiltesi

Tasavvuf Tarihi Ogretim Uyeleri
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IKiNCI BASKIYI TAKDIM

Merhum A. Avni Konuk Bey 'in Fususu'I-Hikem Terciime ve §erhi'nin ilk

cildi 1987 yihnda yayinlanmi§ti. Eser tahmin edilenden fazla ilgi gormiis,, 1992 yihnda

dort cilt halinde tamamlandiginda birinci cildi hemen hemen kalmami§ti.

Birinci cildin baskisindan ofset usuliiyle ikinci baskinin yapilmasi halinde hem

arzu edilen baski verimliligi olmayacak, hem de mevcut yanh§lar, yanh§-dogru cedveli

verilse bile; duzeltilmemi§ olacakti. Onun icjri 4. ciltte kullanilmaya basjayan

bilgisayar ile yeni bir dizgi yapilmasinin daha uygun olacagi dii§iinuldu. Zira

bilgisayarla dizgi, Turk$e-Arap$a kan§ik metin ihtiva eden eserler icjn, gercekten en

elveri§li bir teknik olarak goriinmektedir. Fakat bir c,ok imkani olan bu sistem yine de

bazi gucjiikler ortaya Qikarmaktadir. Bunlann ba§inda uzun (a) ve (u) ile,

kullamlmasinda yarar gordiigumiiz, giinliik Turkce' de de mevcut olan kahn k (kaf)

harfinden sonra gelen uzun (a) ve (u) seslerinin klavyede yer almamasidir. Bunun sebebi

de, saniyoruz ki, Turkce klavyeyi tesbit edenlerin boyle isjiretli harfleri imalatQi

miiesseselere bildirmemi§ olmalandir. Bu ise Turkce yayin hayati icjn kanaatimizce

biiyiik bir noksandir.

Bu ilk cilt ikinci baskiya hazirlanirken, elyazmasi muellif nushast ile tekrar

mukabele edilmis,, bazi okuma hatalan ve dizgide meydana gelen yazim yanhsjari ve

atlamalar duzeltilmi§tir. Bunlan ihtiva eden YANLI§-DOGRU Cedveli bu baskinin

417-420 sayfalannda verilmisjir. Elinde 1. cildin ilk baskisi bulunanlar buradan

diizeltebilirler. Kitabin ilk baskisinin 1-314 sayfalan arasinda, sayfa tanzim ve tertibi,

bir kac, kelime farkiyla "indeksler"in kullanimi icjn muhafaza edilmistin

Fususu'I-Hikem Terciime ve §erhi'nin bu birinci cildin ilk baskisinin baski

masraflanni da kar§ilayarak, bu eserin ilim ve irfan hayatimiza kazandmlmasina vesile

olan meslekda§im Yrd. Doc.. Dr. Selguk Eraydin'a ve bu cilt ile kitabin dort cildini de

yayinlami§ olan M.U.Ilahiyat Fakultesi Vakfi yoneticilerine, Yayin Mudiirii Sayin

Mehmet Kihc/a ve bilgisayarla itina ile dizgiyi yapan Er§ahin Ahmet Ayhiin'e

tesekkurlerimizi ifade etmek isterim.
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AHMED AVNI KONUK
HAYATI VE ESERLERi

Yrd.Dog.Dr. Selguk Eraydin

Hayati

Biiyiik mutasavvif, §arih, §air, bestekar, hukukgu ve postaci Ahmed
Avni Konuk 1285/1868 tarihinde istanbul'da diinyaya geldi. Babasi
balmumcu tiiccarlanndan Kadi Ali Zade Ibrahim Efendi'nin oglu Musa
Kazim Bey, annesi Buhara'h Hafiz Mustafa Efendi'nin kizi Fatma Zehra
Hamm'dir.

Ibtidai mektebini bitirdikten sonra, Galata Rustiyesi'ne girdi. Bu
tarihlerde -heniiz dokuz on ya§lannda iken- once babasim, birka^ ay sonra

da annesini kaybetti.

1300/1884 tarihinde Galata Riistiyesi'nin dordiincu sinifindan

imtihanla Daru§§afaka'nin ii^uncii smifina kaydedildi ve 1306A1890
yihnda buradan mezun oldu.

1307/1891 tarihinde tanzim edilen; "Daru§§afaka isbu mektebe
mahsus tekmil-i tahsil §ehadetnamesidir" ba§hkh diplomasmin sonunda
sunlar yazihdir:

"Ulum ve fiinunu tahsil ettigi ve icra kilinan tekmil-i tahsil

imtihaninda balada gosterilen derecat vechile sinif dokuzuncusu olarak

§ehadetname ahzma isbat-i liyakat eyledigi tasdik ve beyan olunur." 1

Ahmed Avni Konuk, Darus,safaka'dan me'zun olduktan hemen sonra

"Cami' Dersleri"ne devam ederek icazet aldi. Bu siralarda hifzmi da ikmal

etti.

23 Temmuz 1306/1890 tarihinde II. Abdulhamid'in iradesiyle Galata

"ittihad Postahane"si posta me'murluguna 400 kuru§ maa§la tayin olundu.

Galata Posta me'murlugu sirasmda "Mekteb-i Hukuk-i §ahane"ye
girip 1898 tarihinde birincilikle me'zun oldu.

96 sicil numarah evrakm tahsili ile ilgili kisminda, Hukuk
Fakiilte'sinden me'zun oldugu, fransizca, arapga ve farsgayi iyi bildigi

ifade edilmi§tir.2

Yukandaki vesikadan anla§ildigina gore Ahmed Avni Konuk okulda

fransizcayi, Cami* Derslerinde de arapga ve farsgayi 6grenmi§tir.

1. 1307/1889 tarihinde tanzim edilen Daru'§-§afaka §ehadetnamesi.

2. T.C. Posta ve Telgraf ve Telefon Umum Miidurliigu, Sicil Numarasi: 96.



FUSUSITL-HiKEM TERCUME VE §ERHI

Zat i§leri Mudurliigii sicil §ubesinin 10.5.1933 tarih ve 96 sicil

numarasiyla tanzim ettigi hizmet pusulasinda Ahmed Avni Konuk'un

me'muriyeti su tarzda siralanmi§tir:

23 Temmuz 1306/1890 Galata posta me'muru.

11 Mart 1311/1895 Galata postahanesi tahrirat katibi.

11 §ubat 1317/1901 Nezaret posta mesalihi kalemi katibi.

13 Eyliil 1325/1909 Umum mudiirliik posta mesalihi kalemi katibi.

1 Mart 1328/1912 Nezaret posta umum mudur muavini.

14 K.evvel 1334/1918 ia§e Nezareti kalemi mahsus mudiir muavini.

1 §ubat 1355/1919 Nezaret posta umum mudiir muavini.

15 Mart 1336/1920 Umum mudurliik posta umuru mudur muavini.

29 Eyliil 1930-33 Hukuk musavirligi.

Ahmed Avni Konuk bu me'muriyetlerinin yam sira aynca Telgraf

Mekteb-i Ali'si posta ve hukuk idare dersi muallimligi de yapmi§tir.

Ahmed Avni Konuk 11.5.1933 tarihinde zat i§lerine yazdigi bir

dilek^e ile emekliligini istemi§, 15.5.1933'de gorevini Hasan Tahsin

Bey'e devrederek emekliye aynlmi§tir.3

1.6.1933 tarihinden itibaren Eminonii Malsandigi'ndan 117 lira 92
kuru§ tekaiid maa§i baglanmi§, 1980 lira emekli ikramiyesi kendisine

verilmek iizere bu sandiga gonderilmi§tir.

Ahmed Avni Konuk'un son zamanlannda Emine Hadiye Hanim'la

evlendigini, Eminonu Malmiidiirlugii 2984 numara ve 11/5/1938 tarihli

tezkeresiyle kendisine baglanan dul-yetim maa§mdan anhyoruzv

Ahmed Avni Konuk, emekliliginden be§ sene sonra 20 Mart 1938

tarihinde vefat etti ve Merkez Efendi Kabristanma defnedildi.

Tasavvufi Hayati

Ahmed Avni Konuk Cami f

Dersleri'ne devam edip icazet aldiktan

sonra Mevlevi Tarikati'ne intisab ederek, hocasi Mesnevihan Selanikli

Es'ad Dede (61. 1329/191 l)'den Mesnevi okudu ve icazet aldi.

Halil Can Bey'in nakletigine gore Ahmed Avni Konuk Es'ad Dede
Efendi'nin derslerine devam edenler arasinda temayiiz etmis, olan tig

ki§iden biriydi. Diger ikisi Tahir Olgun ve Abdiilhayy efendilerdir.4

3. Eminonu Malmiidiirlugu 10.453/5103 sayi ve 28/5 933 tarihli yazisi.

4. Halil Can, "Olumiinun 30. Yildoniimu Dolayisiyla Ahmed Avni Konuk", Ileri Mustki

Mecmuasi, 1st. 1968, No: 232, s. 5.
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YAZAR VE ESER HAKKINDA

Halil Can Bey aynca Abdulhayy Efendi'nin, Ahmed Avni Konuk'a
heniiz talebelik zamanlarmda "biyikh evliya" diye hitap ettiklerini

soyledigini nakleder.5

Es'ad Dede Efendi "Qayirh Medrese"deki hiicresinde istidat erbabina

sail giinleri sabah namazindan soma, ramazan aylannda da hergiin

ikindiyi muteakib ve cuma giinleri cuma namazindan sonra ders okuturdu.

Ahmed Avni, Tahir Olgun ve Abdulhayy efendiler her sabah namazindan
sonra bu derslere devam etmi§ ve bu hal iistadlarimn vefatina kadar
surmustiir.

Ahmed Avni Konuk, resmi vazifesinin di§indaki biitiin vakitlerini

mensubu bulundugu tarikatin hizmetine vakfetmi§ miistesna bir insandir.

Tasavvuf vadisinde telif, terciime ve serh ettigi eserler otuzdan
fazladir. Bunlar arasinda 34 defter halinde 7534 sayfa tutan Mesnevi
§erhi de mevcuttur.

Ahmed Avni Konuk mahviyet sahibi, mutevazi, bilinmemeyi ihtiyar

eden bir me§rebe sahip oldugu ic,in, hayatinda pek az kimse onu
taniyabilmistir.

Halil Can Bey'in naklettigi bir hadise, mahviyetteki ifradim teyid

babinda zikre deger; olay §6yle gegmi§tir:

"1341/1925 senesinde IsvecU bir miiste§nk istanbul'a gelir. O tarihte

istanbul Daru'l-Fiinun'u miiderrislerinden Mehmed Ali Ayni (61. 1945) bu
miistes/ikla tani§mak icjn kendisini Tokathyan'da ziyaret eder. Bu
tani§madan her iki taraf da c,ok memnun olur. Bir ara isvegli miiste§nk M.
Ali Ayni'ye Ahmed Avni Konuk'u sorar; tani§mak ve elini opmek
istedigini soyler. Mehmed Ali Ayni, boyle bir kimseyi tammadigini ifade

edince, miiste§nk hayretle: "Aman nasil tammazsimz? Biz onun Avrupa
mecmualannda gikan yazilanni zevkle okuyoruz, 50k kiymetli bir

alimdir" der.6

Mesut Cemil Bey de bu hususta sunlar soyliiyor:

"Rahmetli Ahmed Avni Konuk da bir anda herkese, bir tek kelime bile

soylemeden yalniz sakin duru§ ve gosteri§siz haliyle, hemen o anla§ilmaz

saygi duygusunu asriayan, ciddi, al^ak goniillii, kafasi ve gonlu insanlara

vergi ve yiiksek §eylerle dopdolu, medeni bir ustun ki§i, gergek anlamda
bir aydindi. ingiliz §air ve yazar Kipling'in bir misrainda soyledigi gibi -

omriinun degeri dl^iilmeyecek derecede gok-, her dakikasinin altmi§

saniyesinden bir tanesini bile bo§una gegirmemi^, zamanim dogrunun, iyi

ve giizelin buyrugunda kullanmi§ bir biiyiik adamdi." 7

5. a.g.e., s. 5.

6. a.g.e., s. 6.

7. Mesut Cemil, "Sohbet: A. Avni Konuk Hakkinda, a.g.e., s. 9.
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Musiki§inasligi

Ahmed Avni Konuk musikiyi Zekai Dede'den ogrendi ve Kirami
Efendi'den me§k etti. Nota bilmemesine ve saz §almamasina ragmen iyi

bir hanende idi. Gectigi eserleri butiin incelikleriyle hafizasinda tutma
ozelligine sahip olan Ahmed Avni Konuk, 1900 yihndan az once "Dil-

Ke§ide" ve "Bend-i Hisar" isimli miirekkeb makamlan da icad etmistir.8

Mesud Cemil Bey onu Klasik Turk San'at Musikisi makamlar
sampiyonu olarak vasitlandinyor.9

Ahmed Avni Konuk makam hevenginden tarn 119 tanesini "Kar-i

Natik" formunda bir araya getirmi§ ve bir cok makamdan kurulu musiki
eseri alaninda, kendisinden oncekiler ve sonrakiler arasinda tek ornegi

ortaya koymu§tur.10

Ahmed Avni Konuk ilk olarak 1306/1888 tarihinde Karcigar
makamindan ctfte sofyan usuliinde "Ey dilber-i §en" giiftesiyle ba§layan

§arkisini bestelemi§tir.

Hocasi Zekai Dede Efendi'nin vefati iizerine yazdigi;

Ey biilbiil-i ho§-neva hamu§ ol,

Y'ey kalb-i hazin zehr-nii§ ol!

Ustad-i hiiner Zekai gitti,

Ey bang-i adem siirud-gu§ ol!

Avni dil-i zare tesliyet yok,

Ey e§k-i dii dide piir-hurii§ ol!

§iiri Suz-i dil makamindan Hafif usulii ile "kar" olarak

bestelemi§tir.xl

"Dil-ke§ide", "Buselik-a§iran" ve "Ruy-i Irak" makamlanndan
besteledigi "Mevlevi ayini"ni, Mevlevi musikisine kazandirmi§tir. 12

1964 tarihinde Konya'da yapilan "§eb-i Arus" ihtifalinde "Ruy-i Irak"

ayini okunmu§ ve Unesco tarafindan banda ahnmi§; daha sonra plak

halinde cogaltilarak diinya ilim ve san'at merkezlerine dagitilmi§tir.13

Elimizde en iyi giifte mecrmlasi olan "Hanende" adh eseri Ahmed
Avni Konuk, heniiz 28 ya§inda iken yayinlami§tir.

8. Halil Can, a.g.e., s. 7.

9. Mesut Cemil, a.g.e., s. 10.

10. Halil Can, a.g.e., s. 7.

11. a.g.e., s. 6. Bu eserin Hamparsum notasiyla yazilmi§ bir nushasi Neyzen Niyazi

Sayin Bey'de mevcuttur.

12. a.g.e., s. 7.

13. a.g.e., s. 7.
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Konuk'un bilinen musiki eserleri 40 parcadir. Uc ayin di§mda dini

musiki eseri yoktur.

Ey dilber-i isve nagme perdaz

Mest etti beni o lahn-i sehnaz

beytiyle ba§layan Hezec, usuliindeki Murassa' kar, Hicaz makamindan
"§evk-i hayal" isimli kar, kendi bulusu olan "Dil-ke§ide"den iki beste, iki

semai, "Rahatii'l-ervah" makamindan iki beste, iki semai, "Dilke§-

haveran" agir semai, Araban, Arazbar, Bestenigar, §ehnaz-Buselik ve

Hiizzam makamlarmdan §arkilan mevcuttur. 14

§airligi

Ahmed Avni Konuk besteledigi eserlerin giiftelerini umumiyetle
kendisi yazmi§tir.

Telif, terciime ve serhlerinde yer alan arapga ve farsga beyitlerin,

rubailerin bir kismmi nazmen terciime etmi§tir. Fahreddin Iraki'nin (61.

688/1289) "Lemeat" adh eserini terciime eden Ahmed Avni Konuk'un
sonuna ilave ettigi "Ben" adh manzumesi §airligini ve tasavvuf vadisindeki

vukiifunu ifade etmektedir:

Benligim ruy-i latifinde siyah bir bendir.

Ruy-i dilberdeki ben maye-i dilberdendir.

Ruh-i safi-i latife diyecek yok amma
Onun ustiinde siyah ben de kemal-i tendir.

Perde-i nokta-i ruyun o siyeh bendir, ben

Oyle bir perde ki ondan da cemal rusendir.

Ben benim o ruh-i mutlakda goriindum muzlim
Ruy-i safindaki ben ben der ise hep sendir.

Avniya perdedir endam-i maaniye kelam

Sem'-i geg-fehme bu soz nagme-i ten nen nendir 15
.

Ahmed Avni Konuk'un ayrica Tevfik Fikret'in (61. 1915), Mehmed
Akife (61. 1936) cevap olarak yazdigi "Tarih-i Kadim Zeyli"ne bir

14. a.g.e., s. 7.

15. Fahreddin iraki, Lemeat, (Ter. Ahmed Avni Konuk), Konya Mevlana Muzesi, No:

3852, s. 67.
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reddiyesi vardir. 27 Mayis 1334/1918 tarihinde bitirdigi bu reddiyede

"ZeyF'i aym iislub ile kisim kisim tenkid etmi§tir. Manzumenin bir

boliimii spyledir:

"§imdi bi-kayd-i cinan u niran

Ben beni bir kayadan fark etmem."
-Tevfik Fikret-

Aferin safsata-perdaz ustad,

Yine bir safsata ettin icad.

Evvela hilkate Halik lazim,

Onu nefy etmi§ idin iistadim.

Halik olmazsa nasil hilkat olur?

Ona tapmak ne biiyiik gaflet olur!

Saniyen abide ma'bud ister;

Sen ona yok dedin iistad-i hiiner.

Bu ibadet kimedir ey §a§kin?

Ne kadar kuvvet-i vehmin ta§kin!

Her taraf sence biitiin bo§luktur;

Bo§luga tapma ne serho§luktur!

Bade-i vehm ile sermest oldun;

l§te ondan ne kadar pest oldun.

Tiirrehat oldu kelamin boyle;

Hiq du§iinme hezeyanlar soyle.

Salisen uymadi fikrin soziine;

Bu nigin garpmadi bilmem goziine.

Sana, zangog denilince lerzan;

Hakk'a, peygambere ettin hezeyan.

O zavalh kaya mahviyyetle,

Ayak altmda gezer zilletle.

Sen seni bir kayadan fark ettin;

Sana zangoc, diyeni incittin.

Bil ki dostum kaya senden efdal;

Boyle insan da behayimden edall!

Eserleri

1. Mesnevi-i §erif §erhi: §erhin birinci defterinin ilk sayfasinda
§unlar yazihdir:

"Miiellifi Posta Telgraf Umum Miidurliigu Hukuk Miisavirligi'nden

miitekaid Ahmed Avni Konuk."
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"Vefatmdan evvel Konya'da Mevlana Kutiiphanesi'ne vakfedilmesi

icjn vasiyet etmistir."

"10.05.1940 tarihinde Halid Eksjnoz tarafmdan Konya Miizesi'ne

teslim edilmistir."

Eser 4740 numarada kayith olup, 34 ciiz (defter)den ibarettir.

Ahmed Avni Konuk, eserin mukaddimesinde serhe ba§langig ve biti§

tarihlerini zikrederken §unlan soyluyor:

"Fakir bu Mesnevi-i §erifin §erhine 1348/1929 senesinde ba§ladim
ve 1356/1937 senesi ramazan-i §erifin 24. giinii bitirdim. Arada hastahk

vesair mevani' zuhuru da vaki' oldu. Bu manialann mecmuu tahminen bir

sene kadar tutar. §u halde yevmi ddrt-be§ saat Qah§mak suretiyle yedi

senede bitmi§ oldu." 16

Daha sonra Mesnevi niishalan hakkinda bilgi vermi§tir. Ahmed Avni
Konuk, metin itibariyle Riisuhi Ankaravi'nin (61. 1041/1631) niishasmi

esas almi§tir.

Muracaat ettigi §erhler; Ankaravi, §erhu'l-Mesnevi,
A
Hind

§arihlerinden imdadullah Bahru'l-Ulum, Veil Muhammed Ekber Abadi,

Miika§efat-i Rizavi, Abdurrahman Lokhnevi, Envaru'r-Rahman'dir.
Faydalandigi eserler de §unlardir: Fususu'l-Hikem, Futuhat-i

Mekkiyye, et-Tedbiratii'l-IIahiyye fi Islahi Memleketii-insaniyye,
Cevahir-i Gaybi, Fihi Mafih, Menakib-i Sipehsalar, Avarifu'l-
Maarif, Araisii'I-Beyan, Istilahat-i Sufiyye-i Ni'metulah, Aziz
Nesefi Resaili, Re§ehat ve Insaniii-Kamil.

Ahmed Avni Konuk'un Hz. Mevlana'ya isnad edilen yedinci cild

Mesnevi hakkmdaki goru§leri menfidir. 1035/1625 tarihinde meydana
Qikan bu yedinci cildin ash olmadigini, zira Hz. Mevlana'mn altinci cildin

ba§ tarafmda Qelebi Hiisameddin'e: "Ey manevi olan Hiisameddin! Sana
Mesnevi'nin tamami hususunda altinci kismi hediye getiriyorum"

dedigini nakleder 17
.

Aynca, Sultan Veled'in "Hatime"lerinde babasma; "§ehzadelerin

kissasi bitmedi, iigiincii oglun incisi delinmemis, kaldi" demesi iizerine,

Hz. Mevlana'mn; "... Nutkum bundan sonra deve gibi coktli, hasre kadar

hicbir kimseye onun sozii yoktur," cevabini verdigini nakletmektedir 18
.

Ahmed Avni Konuk'a gore yedinci cildi yazan kimse §iirdeki

kuvvetine ve ilmine dayanarak Mesnevi'nin hakikatlerini kan§tinp ifsad

etmeye gah§mi§tir19 . Ismail Ankaravi'nin yedinci cildi serh etmesi Sultan

16. Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i §erif §erhi, Konya Mevlana Miizesi, No: 4740, I.

Ciiz, s. 2.

17. a.g.e., s. 16.

18. a.g.e., s. 16.

19. a.g.e., s. 16.
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IV. Murad'in israriyla olmu§tur20 . Ankaravi bu durumu Fiituhat-i

Gaybiyye adh eserinde belirtmektedir21 .

Yedinci ciltte fikir ve kanaatler tamamen degi§tirilmi§tir. Hz.

Mevlana'nin alti ciltlik Mesnevi'sinde ileri siirdugii fikirler ve insanlar

hakkindaki dii§unceleri tamamen farkhdir. A. Avni Bey bu fikrini isbat ve

te'yit maksadiyla pek cok misaller vermektedir.

Bu misallerden bin de Fahreddin Razi hakkindadir: "Eger bu bahiste

akil yol goriicu olsaydi, Fahr-i Razi dinin sirnm bilici olurdu"22 dedigi

halde, yedinci ciltte bu fikirleri nakzeden sozler soyleniyor23 . A. Avni
Bey'e gore yedinci cilt Mesnevi denilen kitap iran §airlerinden birinin

kaleme ahp Mevlana'ya isnad ettigi bir eserdir.

Ahmed Avni Konuk. Mesnevi hakkinda mustesnklerin miitalaalanna

yer vermi§; bilhassa Nicholson'un yaymladigi Mesnevi metninin Ingilizce

onsoziinde "beyitlerdeki kelime ihtilaflanna" dair tenkidlerini

cevaplami§tir24 . O, Mesnevi'yi §erhederken takip ettigi yolu §6yle

anlatiyor:

"Fakir §erhimde yukanda isimlerini zikrettigim §erhlerden istifade

ettim ve bir^ok beyitleri de Hz. Pir'in Fihi Mafih'indeki beyanat-i

aliyyeleriyle §erh ettim. Bunlardan ba§ka kendi zevkime tebean bu §urrah-i

kiramdan aynldigim ebyat-i §erife de goktur. Hususiyle altmci cildin

sonundaki 'Uc, §ehzade ve iiq tenbel kissalan miistakillen fakirin

miitalaatidir"25 .

Mesnevi-i §erif §erhi'nin ilim alemine kazandinlmasi Turk tefekkiir

tarihine en biiyiik hizmet olacaktir. Bu kiymetli eserin ne§ri i^in

Qali§malara ba§ladigimizi soyleyebiliriz.

2. Fususu l-Hikem Tercume ve §erhi: Ne§rini takdim ettigimiz bu
eser A. Avni Bey'in ikinci biiyiik eseridir. Konya Mevlana Miizesi

Kiituphanesinde 3853-3880 numaralarda kayithdir. Miiellifin el yazisiyla

ve 28 defter halindedir. Toplam 1676 sahife kadar tutmaktadir.

Miiellif Mesnevi §erhi'ne yazdigi gibi bir mukaddime yazmadigi
igin, §erhin ba§lama ve biti§ tarihlerini tarn olarak tesbit edememekle
beraber, defterlere koydugu tarihlerden bazi bilgiler edinmemiz mumkiin
olmaktadir: §arih defterlerin ba§ina o "fass"i §erhe ba§ladigi tarihi,

sonuna da bittigi tarihi yazmi§tir. Bu tarihlerden anla§ildigina gore

20. a.g.e., s. 16.

21. a.g.e., s. 16.

22. a.g.e., s. 20.

23. a.g.e., s. 21

24. a.g.e., s. 23.

25. a.g.e., s. 15.
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"fass"lan sirasiyla serh etmemistir. Yine bu tarihlerden serhin buyiik

kisminin 1334-1338 (1915-1919) yillan arasinda yazildigi

anlasdmaktadir. Mukaddime ise 1346/1928 senesinde istinsah edilmi§tir.

"Musa Fassi"mn serhi iki defa yapilmi§tir. llki 1926 senesinde evi

yandigi sirada yanmisfrr. Bunun iizerine ikinci defa bu "fass"i 1346/1927
senesinde §erh etmi§tir. Fakat daha sonra, ilk yaptigi §erhin bir ihvani

tarafindan istinsah edildigini 6grenmi§ ve bu niishadan ilk serhini

1348/1929 senesinde istinsah etmi§tir. Boylece "Musa Fass"i iki defa §erh

edilmi§ olmaktadir. Bu tarihlere gore diyebiliriz ki, A. Avni Bey
Fususu l-Hikem §erhi'ni dort senelik bir zaman iginde yazmi§tir. Ancak
istinsah ve temize cekme i§leri sebebiyle 1334-1346 (1915-1928) tarihleri

arasinda, 12-13 yilda tamamlanmi§tir.

"Mukaddime "yi ihtiva eden defterin sonunda "Sa'diyye'den Uskudar
Hallag Baba Dergahi §eyhi Fakri Ali'nin (1347/1929) bu §erh hakkinda

yazdigi bir §iiri" ve "Trablusgarb Naibu's-sultani ve Halvetiyye-i

§a'baniyye'den Ahmed Amis/in (1338/1920) halifesi ve Trablusgarb

Naibu's-sultani §emseddin Pa§a'nin oglu olup Marsilya'da ate§e iken

vefat eden Orhan §emseddin'in farsga"26 bir medhiyyesi vardir.

3. Kitabti Tedbirati l-Ilahiyye fi Islahi MemleketiJ-insaniyye:

Konya Mevlana Miizesi 4522 numarada kayitlidir. Muhyiddin ibnii'l-

Arabi'nin olan bu eser Ahmed Avni Konuk tarafindan terciime ve serh

edilmi§tir.

Ahmed Avni Konuk, bu eserine 12 Tesjrinsani 1338 (Kasim 1922),

21 Rebiu'l-evvel 1341 pazar sabahi ba§lami§ ve 1344 Cemadu'l-ulanm
otuzuncu 1341 Kanunevvelin (Arahk 1925) onaltinci giinii sabahleyin

bitirmi§tir.

Muellif hattiyla olan bu eser, dibace, temhid-i kitap, mukaddime,
fasil, fihrist ve onyedi babdan meydana gelmis, olup, tamami 810
sayfadir.

Mukaddimede, insanin yaratih§i, hususiyetleri, mertebeleri, kamil ve
nakis insan ile alakah bilgiler veriliyor.

ibnii'l-Arabi eseri hakkinda §unlari soyliiyor:

"imdi ben, hacmi latif, cirmi azim, faidesi kesir, ilm-i lediinniden ve

elkab-i adnaniden miistahrec olup, kendisine §ek ve tahmin dahil olmayan
'imam-i miibin

1 de Memleket-i Insaniyye'nin IslShi Hakkinda
Tedbirat-i ilahiyye tesmiye olunan bu kitab-i sagiri izhar eyledim"27 .

Bablardaki mevzular da §unlardir:

26. Abdiilbaki Golpinarh, Konya Miizesi Yazmalan, Ankara 1972, C. Ill, s. 151.

27. Ahmed Avni Konuk, Kitabu Tedbirati'l-Ilahiyye Terciime ve §erhi, Konya
Mevlana Miizesi, No: 4522, s. 34.
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Birinci bab: Bedenin hiikumdarindan ibaret olan halife-i viicud ve
sufiyenin onun hakkmda garazlan ve onlann ta'biri.

Ikinci bab: Halife-i viicudun mahiyyeti ve hakikati hakkinda ulemanin
ihtilafi.

Ugiincii bab: Medine-i cisimde ikamet ve onun bu halifeye bir miilk

olmasi cihetinden tafsili.

Dordiincii bab: Kendisinden dolayi akil ve heva arasinda hurub vaki*

olan sebebin zikri.

Be§inci bab: imam-i vahide has olan isim ve onun sifati ve ahvali.

Altinci bab: Bu medinenin kadisi olan adl beyanindadir ki, onun
ahkamini ve tedbiratim alimdir.

Yedinci bab: Vezir ve onun sifati.

Sekizinci bab: Firaset-i hikemiyye ve §er'iyye.

Dokuzuncu bab: Katib ve onun sifati ve kutiibii.

Onuncu bab: Tahsildar (cibayat ve harag ashabi) olan amiller ve
miiseddidler.

Onbirinci bab: Cibayatin hazret-i ilahiyyeye ref i ve imam-i kudsinin

onlara vukufu ve onlan melik-i Hak Siibh^nehu hazretlerine ref i.

Onikinci bab: Mufsidlere miiteveccih olan sefirler ve resuller.

Onu^iincu bab: Siyaset-i kuwad ve ecnad ve onlann meratibi.

Ondordiincii bab: lnde'1-lika siyaset-i hurub ve tertib-i ciiyu§.

Onbe§inci bab: Bu mertebeye galip olan simn zikrine ve onun iizerine

tenbihe dairdir.

Onaltmci bab: Ruhaniyyetin, ya'ni ruhun fusul-i sene iizerine tertib-i

gidasi.

Onyedinci bab: Insana mevdu' olan havass-i esrar.

Bu eser Dr. Mustafa Tahrah tarafindan ne§re hazirlanmi§ olup iz

Yayincilik tarafindan 1992 senesinde istanbul'da yaymlanmi§tir.

4. Terciime-i Risale-i Vahdet-i Viicud: Imdadullah Faruki
Muhammed Abdu'l-Aziz Sahib ^e§ti-i Sabiri'nin yazmi§ oldugu bu
risalenin Ahmed Avni Konuk tarafindan yapilan terciimesi Konya
Mevlana Muzesi 3849 numarada kayithdir. Risale sekiz yaprak, ondort

sayfadir.

Soru-cevap §eklinde olan bu risale, me§ayih-i Ce§t,in hilafina

soylendigi ifade edilen sozlere verilen cevabi havi, farsga bir mektubun
terciimesidir. Sonunda, bu mektubun farsga olarak Mekke'de 21 Zilhicce

1299/1882'de yazildigi, 1300/1883 Cumade'l-ulasinda Hindistan'da

Bombay'da basildigi yazihdir. Terciime tarihi 1 Safer 1340/3 Tesrfn-i

evvel 1337/1921'dir.28

28. A Golpinarh, Konya MevlanS Muzesi Yazmalari, Ank. 1972, C. Ill, s. 148.
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5. Kitab-i Lemeat Tercikmesi: Fahreddin Iraki'nin (61. 688/1289) bu
eseri 2 Haziran 1330/21 Recep 1332 tarihinde terciime ve kismen §erh

edilmistir.

Konya Mevlana Miizesi 3852 numarada kayithdir. Eser 27 levha ve

144 beyitten ibaret olup, 67 sayfadir.

6. Fihi Mafih Terciimesi: Mevlana'nin bu eseri de Ahmed Avni
Konuk tarafindan Tiirkgeye tercume edilmi§tir. Yedi-sekiz kadar yazma
niishayi karsriashrarak miimkun mertebe dogru bir nusha ortaya koyup,

onu tercume etmi§tir; fakat nlisha farklanni belirtmemi§tir. Eserin bazi

yerlerinde bircok hasjye ve izahlar yerlestirilmistir. Mevlana Miizesi 3895

numarada kayithdir29 . Yayina hazirladigimiz bu eser iz Yayincihk
tarafindan yaymlanacaktir.

7. Menakib-i Hazret-i Mevlana Celaleddin Rumi: "Sipehsalar"

ismindeki eserin terciimesidir. Matbu olan bu eser, 144 sayfa olup 1331
tarihinde Istanbul'da Ar§ah Garoyan matbaasinda basilmi§tir.

8. Esr&r-i Salat: Ahmed Avni Konuk Tedbiratu'l-llahiyye §erhinde:

"...Zira salat Hak canibinden rahmet ve melaikeden istigfar ve
mii'minlerden duadir. Bu babdaki tafsilat Esrar-i Salat hakkindaki risale-i

fakirde miinderic oldugundan, bu tafsilatin burada ir§di tatvili mucib

olur" 30 diyerek Esrar-i Salat isimli bir risalesinden bahsediyor. Fakat

maalesef bu eseri goremedik.

9. Hz. Meryem ve Isa'ya Dair Risale: Konya Mevlana Miizesi

3851 numarada kayith olan bu risale, bir mukaddime ve yedi fasildan

meydana gelmistir.

1. Hz. Meryem'in suret-i hamli.

2. Isa (a.s.) in suret-i viladeti.

3. Isa (a.s.) in mucizesi.

4. |sa (a.s.) in §eriati.

5. Isa (a.s.) in Hatem-i Enbiya'nm gelecegini teb§iri.

6. Isa (a.s.) m vefat ve ref i meselesi.

7. Isa (a.s.) in ahir zamanda mizulii meselesi. ' >

Risale 44 sayfadir. Sonunda fihrist ve 28 Kanunsani 1338 ve

Cumade'l-ahir 1340/1922 ve "el-fakir ilallah Ahmed Avni" yazisi vardir.

Bu risale Fususu'l-Hikem Tercume ve §erhi'nin 3. cildi sonunda 355-

382. sayfalar arasinda yaymlanmi§tir. -
:

10. Aziz b. Muhammed en-Nesefi'nin yazdigi yirmi risaleitin

terciimesi: Mevlana Miizesi 4523 numarada kayithdir. A. Avni Bey'in el
*

yazisiyladir.

29. a.g.e., c. Ill, s. 152.

30. Ahmed Avni Konuk, a.g.e., s. 467.
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Aziz b. Muhammed en-NesefTnin (61. 686/1287) mukaddimesinde,
dervi§ler toplulugunun, kendisine gelerek saliklerin bilmesi zaruri olan

ilimler hakinda bir risale yazmasini istediklerini soyler.

Bu eser 20 risale ve 117 fasildan ibarettir. Risalelerin mevzulan
§unlardir:

1. Ma'rifet-i insan.

2. Kiifiir ve tevhid ve ittihad ve vahdet.

3. Ehl-i seriata gore ervahin hilkati ve meratibi ve urucu ve niizulii.

4. Ehl-i hikmet kaidesi iizere mebde' ve mead.
5. Risale-i siiluk.

6. Adab-i halvet.

7. Risale-i a§k.

8. Adab-i ehl-i tasavvuf.

9. Biilug ve hiirriyet.

10. Alem-i sagir, alem-i kebirin nasil niishasi oldugu.

11. Alem-i mulk ve melekut ve ceberut.

12. Mulk ve melekut ve ceberut bahsinin, dervi§lerin muradi iizere

itmami.

13. Mulk ve melekut ve ceberut bahsinin itmami.

14. Levh ve kalem ve devat.

15. Dort levh-i mahfuzun ve hiikm-i kaza ve kaderin beyam.
16. Alem-i sagirin levh-i mahfuzu hakkinda.

17. Ehadis-i evalim §erhi, melek nedir, seytan nedir?

18. Vahiy ve ilham, rii'ya.

19. Ehl-i vahdetin beyanati.

20. Ehl-i vahdete gore alem-i ulvi ve sufli ve birinci ve yedinci asuman
nedir?

21. (Ayn bir risale); zat, nefis ve vech ve sifat ve isim ve fiil.

22. (ikinci risale); cennet ve cehennem ve lezzet ve elem ve Adem ve
Hawa'mn bulundugu cennet ve karib olduklan agac,.

Eserin tamami 225 + 7 fihrist= 232 sayfadir. Son sayfada §unlar

yazildir:

"Bu terciime 1338/1922 sene-i te§rinsanisinin otuzbirinci, 1341 sene-i

rebiu'l-evvelinin dokuzuncu sail gunii Hakk'm inayetiyle tamam oldu.

Hulefa-i Giil§eniyye'den Hasan Zarifi (k.s.) nun hatt-i destiyle muharrer
bulunan 974/1566 sene-i hicriyyesinde yazildigi anla§ilan niishadan

miitercemdir."

11. Hanende: En iyi giifte mecmuasi olan "Hanende"yi Ahmed Avni
Konuk 28 ya§inda iken hazirlami§ 1317/1899 da istanbul'da Mahmud
Bey Matbaasi'nda basilmi§tir. 720 + 38 fihrist + 8 (bestekar resimleri)=
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766 biiyiik sayfa ve ctft siitunludur. Basjnda kisa nazari bilgi vardir. 2706

eserin giiftesini vermistir.

12. §erh-i Gazel: Alti yaprakli satirlar muhtelif; defter ecza halinde

kapaksiz. Yazi rik'a. Konya Mevlana Miizesi yazmalari arasinda

zikredilen bu gazel §erhini goremedik.

S. Niizhet Ergun, Feriduddin Attar'a (61. 1193) ait iki beytin terciime

ve §erhi olarak belirtiyor31 .
Golpinarh, 17 beyit olan bu gazelin

Mevlana'nin oldugunu; Ahmed Avni Konuk'un Attar'in sandigim

soyliiyor32 . §erh-i Gazel 16 Kanunsani 1330, 14 Rebiu'l-evvel 1332 de

yazilmi§tir.

S. Niizhet Ergun ve Osman Ergin'in Ahmed Avni Konuk'a ait

oldugunu soyledigi bazi eserleri goremedik; kaynak da belirtilmedigi icjn,

ara§tirma imkammiz olmadi. Bu eserlerin Belediye Kiitiiphanesi Osman
Ergin kitaplan arasmda (AtatCirk Kutiiphanesi) olmasi muhtemeldir.33

Heniiz tasnif edilemedigi iqin incelemek miimkiin olamadi. Zikredilen

eserler sunlardir:

13. Vahdet-i Vucud ve Vahdet-i §uhud He ilgili risale.

14. Envaru'r-Rahman'in Mesnevi bahsinin tercumesi.

15. Mahmud §ebiisteri'nin "Gulgen-i Raz" adli manzum eseri-

nin terciime ve §erhi.

16. Muhyiddin ibn. Arabi'nin Ahadiyye adindaki risalesinin §erhi.

Terciime Receb Ferdi.34

31. S. Niizhet Ergun, Tiirk §airleri, c. I, s. 573.

32. Abdiilbaki Golpinarh, a.g.e., c. Ill, s. 148.

33. Dr. Cavit Sunar; imam Rabbani-Ibn Arabi, Vahdet-i §uhud-Vahdet-i Vucfid

Mes'elesi (Ankara 1960) adh doktora tezinin bibliyografyasinda (s.121) Ahmed Avni

Konuk'un, Vahdet-i Vucud ve Vahdet-i §uhud Mitnaka§alan ile imam Rabbani ve

Mektubati adh "tek niisha" iki eserinin Osman Ergin'in hususi kitaphginda oldugunu

soylemektedir.

34. S. Niizhet Ergun, a.g.e., C.I, s. 573; Osman Ergin, Bahkesirli Abdii'l-Aziz Mecdi

Tolun, ist. Kenan Basimevi, s. 161.
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FUSUSU'L-HIKEM, §£RHI VE VAHDET-I VUCUD ILE
ALAKALI BAZI MES'ELELER

Yrd.D09.Dr. Mustafa Tahrali

ibnii'l-Arabi 560/1165 tarihinde, ispanya'da Miirsiye §ehrinde

dogmu§tur. ilk tahsil hayatim ve 1193 tarihine kadar gencHk yillarmi

orada ge$irmi§, sonra kuzey Afrika iizerinden seyahat ederek Misir ve
Mekke'ye (596/1199) gelmistir. Daha sonra Irak'tan (601/1205)
Anadolu'ya ge<;mi§ Erzurum, Sivas, Malatya ve Konya'da (602/1205)
bulunmus, ve nihayet §am'a giderek /618/1222) oraya yerlesmi§tir. Bu
§ehirde 638/1240 tarihinde vefat etmistir. 1

Pek gok eserin 2 miiellifi olan Ibnii'l-Arabi bilhassa, son eserlerinden

biri olan Fususu'l-Hikem ve buyiik eseri el-Futuhatu l-Mekkiyye3 ile

islam aleminde ve gagimizda da biitiin diinyada4 taninrm§ ve §dhret

bulmushir.

Biiyiik bir mutasavvif olarak bilinen ibnii'l-Arabi "iman ve akil"

arasinda ahenk kurabilmis, "akil ye inanci birbirinden ayirt etmeksizin
hakikate ulasabilmi§tir. ( ) ibnii'l-Arabi'ye gore Allah'i bilmek
Allah'in, isteyen kula kendisini bizzat izhar etmesi (aciga vurmasi) ile

miimkundur. Allah boyle kullanna bir ustiinliik vermi§tir. Bu gibiler gerek

mii§ahhas, gerekse miicerred varhklan, bazan gorme kuvvetiyle idrak

edebilirler. Netice §udur: Akil anlar, kesf ise mii§ahede ve temasa eder" 5
.

i§te Fususu'l-Hikem, alim-i billah olan bu zatin hem tasavvuf, hem de
umumiyetle islam dii§iince diinyasinda geni§ akisler uyandiran, "kesf ve

1. ibnu'I-Arabi'nin hayati hakkmda geni§ bilgi igin bkz.; Prof.Dr. Nihat Keklik;

Muhyiddin ibnii'l-Arabi Hayati ve £evresi, Istanbul 1966.

2. Eserleri icjn bkz. Prof.Dr. Nihat Keklik; ibnu'I-Arabi'nin Eserleri ve Kaynaklan
Icm Misdak olarak el-Futuhat el-Mekkiyye, C. II (Boliim A); I.U. Edebiyat Fak.

Yay., Istanbul 1974, C. II. (Bolum B), istanbul 1980, bilhassa Bolum B, s. 306-339.

Aynca bkz. Osman Yahia; Histotre et Classification de I'Oeuvre d'ibn Arabi, II

Tomes, Institut Francois de Damas, Damas 1964. Bu eser ibn Arabi'nin ve ona izafe

edilen eserlerin, diinya kutiiphanelerinin taranmasiyla yapilmi§, tenkitli bir tasnifidir.

3. tbnu'l-Arabi'nin bu eseri Dr. Osman Yahya ve Dr. Ibrahim Medkur tarafindan tahkikli

olarak baskiya hazirlanmis,, ilk cildi 1972 de Kahire'de, Kultiir Bakanligi yayinlan

arasinda ne§redilmi§tir. Eserin Bakanhk tarafindan bastinlmasi Misir'da biiyiik

miinakasalara sebep olmu§ (Bkz. Abdulhafiz Fargali Ali el-Karani; e§-§eyhu'l-Ekber

Muhyiddin ibnii'l-Arabi, Kahire 1986, s. 9-12.), eserin basilmasma ara verilmis,,

neticede bugune kadar ancak dokuz cild (1992 de 14 cilt) basilabilmistir. Bu gidiste,

eserin tamaminin bastinlmasi ytllar surecektir.

4. Ibnii'l-Arabi ve eserleri hakkmdaki modern ara§tirmalar hakkmda bkz. Prof.Dr. Nihat

Keklik; A.g.e., (Bolum A.) s. IV-XI. Son senelerde ise Ibnu'I-Arabi'nin bazi eserleri

fransizcaya tercume edilmi§, yeni ara^tirmalar yapilmisUr.

5. Prof.Dr. Nihat Keklik; Muhyiddin Ibnii'l-Arabi, Hayati ve Qevresi, s. 51-52.
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mu^ahede" ile idrak edilmis, "ilahi hikmetler"in "akil" denilen meleke ile

ifade edilmi§, fakat "akilci" (rasyonalist) olmayan bir hiilasasi olarak

kabul edilmistir. 6

Bilindigi uzere, Islam dininin iman esaslanndan biri de peygamberlere

ve peygamberligin miihrii son Peygamber Hz. Muhammed'e inanmaktir.

Gecmi§ peygamberlerin bazilanndan Kur'an-i Kerim ve hadis-i seriflerde

bahsedilmi§tir. Bu nebi ve resullerden bazilan bazilanndan ustiin

tutulmus,, herbirine ayn bir "fazl" ve "hususiyet" verildigi beyan
edilmi§tir. Her miisluman, bu peygamberlere iman ederek, onlarda olan bu
"fazilet" ve "hususiyef'leri miicmel bir §ekilde "kalb" ile tasdik ve dil ile

ikrar etmi§ olmaktadir. Bu ikrar ve tasdikm ihtiva ettigi "bilgi" ise, iman

safhasinda, sadece "kuvve" halinde bir bilgi qlup, "fiil"e gelmis, ve

§uuruna vanlmi§ bir "ilim" ve "marifet'' degildir. Ayetler ve hadislerde bu
peygamberler hakkmda verilen bilgileri ogrenmek, bu bilgilerin uzerinde

dii§unerek onlan bir "haT, "zevk" ve "manevi §uur" haline getirip

§ahsmda tahakkuk ettirmek, muhakkak ki, insanin imanla girdigi kemale

erisme yolunda cok geni§ bir "marifet" ufku agacaktir. Ibnii'l-Arabi bu
kitabinda, her miislumanin inandigi, fakat "bilgi" bakimindan
"kalb"lerinde "bi'l-kuvve" olan o peygamberlerdeki "ilahi hikmetler"i,

kendi §ahsmda "bi'l-fiil" tahakkuk ettirmis,, Hz. Adem'den itibaren ahir

zaman peygamberi Hz. Muhammed sonuncusu olmak uzere 27 nebi ve

resuldeki "hikmet"in ozlerini, vasil oldugu "marifet" seviyesinden, ifadesi

miimkiin oldugu olcude 7
,
beyan etmistir.

Kitabin kaleme ahnmasi, kendisinin eserin ba§langicmda belirttigi

gibi, riiyada Hz. Peygamber'in i§areti iizerine olmusUir. Bu manevi emre
uyan Ibnii'l-Arabi Fususu'l-Hikem'i yazmi§tir. Eser ve ne§rini takdim

ettigimiz §erh dikkatle okununca goriilecektir ki, Ibnii'l-Arabi bu
kitabinda, ula§tigi marifet seviyesinden Kur'an-i Kerim ve Hz.

Peygamber'in bir ovgusiinu yapmaktadir. Bu bakimdan eser, Kur'an-i

Kerim'in icazim beyan eden, adeta bir "medhiye" ve "ehl-i hakikat" diliyle

soylenmi§ mensur bir "na't-i peygamberi"dir. Eserde istenen ana konu ise

"tevhicTdir. Bu tevhid anlayi§i da, tasavvuf ehlinin "havassu'l-havas"

denilen "seckinlerin seckini arifler"in "marifef'i seviyesinden ifade

edilmi§tir.

6. A. Avni Konuk Bey §uayb Fassi'nin serhinde (s. 53) spyle demektedir: "Zikr olunan

maarif ve hakayik mahsul-i fikir ve nazar degildir. Belki Cenab-i §eyh (r.a.)'in ke§f ile

muttali' oldugu maarif-i ilahiyyedir ki, bu maani-i latife huruf ve zuruf kisvesiyle alem-i i

his ve §ehadete ihrac buyrulmu§ ve erbab-i fikri Ikaz igin ityan olunmugtur." Benzeri
j

ifadeler i^in burada bkz. s. 84-87.
;

7. Bkz. burada, s. 103.
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Bir peygambere aynlan boliimde, o peygambere verilen "hikmet"
ayet-i kerimelere istinad edilerek, ilgili ayetler tefsir edilerek anlatilmakta,

manayi acjklayan veya destekleyen hadis-i §erifler kisaca zikr

edilmektedir. Boliimlerin konusu bir bakima sadece ayetler ve hadis-i

§eriflerdir. Bu yonden Fususul-Hikem peygamberler hakkindaki
ayetlerin "hakayik ilmi" bakimindan tefsiridir de denilebilir. Sahih
hadislerin veya tasavvuf ehlinin mana bakimindan sahihligini "kesfen"

kabul ettikleri hadislerin §erhi de, yine "hakayik ilmi", yani yuksek bir

marifet seviyesinden, "kesff ve kalbi" bir bilgi ile yapilmi§tir. Mihver
mevzu, biraz ileride daha geni^ce temas edecegimiz gibi, daima tevhid,

fakat sonradan "vahdet-i viicud" terimiyle ifade edilen anlayi§la i§lenmi§,

izah edilmi§ bir "tevhid"dir.8 Hemen hemen her mes'ele bu idrak

noktasindan ele ahnmi§tir. Sozii edilen ayet ve hadisler hep ayni tevhid

anlayi§iyla tefsir ve §erh edilmi§tir. §erh okununca bu husus agik bir

surette goriilmektedir.

ibnii'l-Arabi hakkmda, gerek tasavvuf ehli arasinda, gerekse diger

dini gevrelerde miisbet-menfi pek qok soz soylenmi§, bazi fikirleri ve
goru§Ieri miinaka§alara sebep olmu§tur. Bir yandan ayni fikirleri ta§iyan

veya onun fikirlerini benimseyenler, diger taraftan muanzlan bir c,ok

eserler yazmi§lardir. Fususu l-Hikem §erhleri eserin anla§ilmasi igin

yazilmi§ olmakla beraber, Ibnii'l-Arabinin fikirlerinin mudafaasi ve
muanzlanna bir cevap mahiyetini de ta§imaktadir. §erh okunduktan sonra

goriilmektedir ki, bazi itiraz ve tenkitler fikirlerinin anla§ilmamasmdan
ileri gelmis.tir. Bu anla§ilmayan fikirlerden dolayi Ibnu'l-Arabi'nin "hulul

ve ittihad" gibi, birazdan ele aldigimizda goriilecegi iizere, gorii§lerle

itham edilmesini ornek olarak gosterebiliriz.

Turk-islam dii§uncesi goz oniinde tutuldugu takdirde, bilhassa XVI.
asir ortalanna kadar, "entellektiiel" tasavvuf ve ilim cevrelerinde ibnii'l-

Arabi'nin benimsendigini, biiyiik mutasawif ve alimlerin ayni diisunceleri

ifade eden eserler te'lif ettikleri goriiliir. Bunlar arasinda Ibnii'l-Arabinin

talebesi Sadreddin Konevi (673/1274)'den baska, Davud Kayseri

(751/1350) gibi Fusus §arihlerinin, Molla Fenari (838/1435). Ibn Kemal
(940/1533) gibi alim mutasavviflarin, ismail Rusuhi Ankaravi
(1041/1631) gibi Mesnevi §arihlerinin, Ruhu l-Beyan isimli biiyiik

tefsirin sahibi Ismail Hakki Bursevi (1137/1725) ve §eyhi Osman Fazli

ilahi9 (1102/1691) gibi mutasawif alimlerin isimlerini zikredebiliriz.

8. Bkz. A. E. Affifi; Muhyiddin ibnii'l-Arabi'nin Tasavvuf Felsefesi (Cev. Dr.

Mehmet Dag), Ankara Univ. ilahiyat Fak. Yay., Ankara 1975, s. 62.

9. Bursevi ve §eyhi Osman Fazli'nin hayati iq'm bakmiz: Dr. Sakib Yildiz; Exegete Turc
Ismail Hakki Burusawi, Sa Vie, Ses Oeuvres et La Methode Dans Son Tafsir
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Ismail Hakki Bursevi'nin Ibnii'l-Arabi hakkindaki muhtelif
cevrelerden yapilan tenkitlere dair gorusjerini ifade eden a§agidaki §u
ciimleleri, bu konuda verilen cevaplardan biri olarak miitalaa edilebilir:

"§eyh-i me§ayihi'd-diinya §eyh Muhyiddin el-Arabi (kuddise sirruhu)

hakkmda, ba'zi akvalinden otiirii ihtilafa dii§mu§lerdir. Velakin eger ol

akvalin hakayiki yiiziinden perde miinkestf olup neticesine erseler ve
cemal-i hakikati gorselerdi, kiyl ii kal etmezler ve ehl-i halin haline muti'

olup miinkad olur ve ol ma'naya secde kilarlardi. Ve §eyh-i mezkurda
ma'na-yi ahadiyyet vardir ki, her ne kadar defter-i velayete kayd olmu§
evliya var ise onun tahte'l-livasindadir. Ve onu inkar eden kimsede
hakikat-i velayet yoktur. Nitekim ba'zi ehl-i kii§uftan dahi ta'n vaki'

olmu§tur. Velakin ke§fi duriist olmadigmdadir. Ve ashnda §eyh-i
mezkurun tarafindan ona nefes-i nefis nefh olunmadigindandir. Eger
menfuh olaydi, §eyh ile birlige yeterdi; ve onun nefesi nefes-i §eyhe
mutabik gelirdi; ve mertebe-i velayette neticeye erip zahir ve batin i§i

biterdi" 10
. ibnu'l-Arabi'nin bazi mes'elelerde -rahmet-i mutlaka, vahdet-i

viicud ve sirr-i kaza ve kader gibi konularda gorii§ ifade etmek hususunda
"me'zun", yani izinli olmak bakimindan bir onceligi bulundugunu belirten

Bursevi §6yle demektedir: "...Muhyiddin el-Arabi (k.s.) kaleminden sakit

olup fehm-i amma sigmayan ba'zi maani onun hasaisindandir ki, ondan
mukaddem gelenler ol maaniyi izhara me'zun degillerdi. Ve sonra gelenler

dahi ila-yevmi'l-kiyam me'zun olmazlar. Ve belki ol ma'nanin neticesi

rahmet-i mutlaka ve vahdet-i viicud ve sirr-i kaza ve kader olmakla, ol

tahsil-i bedi' her velfye munke§if olmami§ idi. Onun icjn velayet dairesine

dahil olanlarm ba'zilan, avamm-i ulema gibi, ona i'tiraz etmi§lerdir.

Velakin i'tirazlan kendi fehimlerine raci'dir, nefsii'l-emre gore degildir.

Belki §eyh'in onlann fehm ettikleri mertebenin maverasinda dahi muradi
vardir ki, kendi ve kiimmel-i evliya bilir, ogul Sadreddin Konevi ve

Ruh al-Bayao, (Doktora tezi), Paris 1972. (Arkada§imiz bu tezin tiirkgesini de

haztrlamis, olmakla beraber heniiz basilamami§tir.)

10. Ismail Hakki Bursevi; Kitabu'n-Netice, yk. 124a-b (Miiellif niishasi el yazmasi,

Bursa Genel 64.) Bu kitap Bursevi'nin hayatmin son yillannda yazdigi bir eserdir.

(Bkz. Dr. Sakib Yildiz; A.g.e., s. 219) ibnu'l-Arabi hakkinda bu kabilden goriister A.
Avni Bey'in §erhinde de goriilecektir. Aynca bkz., Abdullah Bosnevi; Tecelliyat-i

Araisi n-Nusus fi Menassati Hikemi'l-Fusus, Kahire 1252, s. 6-9. Bursevi basjca

bir eserinde ise §6yle demektedir: "Ulema-i billah aralarmda ihtilaf yoktur; hatta varid

olan feyz ve ilhamin elfaz ve ibaratmda bile muvafakat ve ittihad vardir. ( ) Ve ol

ihtilaf ki, ba'zi erbab-i siiluk arasinda vaki'dir, ke§f-i sahih olmadigindandir. §eyh-i

Ekber (k.s.) ve ba'zi kibara muhalefet edenlerin muhalefati gibi. Pes muhalefet

kasirlar canibine nazirdir." (Ruhu 1-Mesnevi, Istanbul 1287, C. II, s. 241).
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§eyhim Seyyid Fazli tlahi ve emsali gibi. Hasa ki §eyh gibi nadiru'l-vucud

aziz Kur'an'dan haric, nesne soyleye." 11

Ibnu'l-Arabi ve gorii§leri hakkinda kisaca temas ettigimiz bu bir ka$
noktadan sonra, sjmdi de Fususu'l-Hikem ve §erhiyle alakah bazi

mes'eleleri ele almak istiyoruz.

*

Fususu'l-Hikem'le alakah bir kac, meseleye gegmeden once daha
umurni bir konuya burada kisaca temas etmek istiyoruz. ibnu'l-Arabi

Fusus'unda "ilahi seriatlann dili, Hak'tan soz agtiklan vakit, onu ancak
avama kar§i ilk mefhum olarak ve havassa kar§i da o lafiz, hangi dilden

olursa olsun, o dilin yapisma gore, o lafzm ge§itli manalanndan anlasdan

diger bir mefhum iizere soylerler" 12 cumlesiyle, Kur'an-i Kerim'in, diger

ilahi kitaplann ve peygamberlerin, bilhassa Allah hakkindaki ifadelerinde,

ilk baki§ta anla§ilan manadan ba§ka manalar da ta§iyan bir iislub

kullandiklarini belirtmektedir. A. Avni Konuk Bey burada ifade edilen

fikri §6yle agiklamaktadir: "Allah tarafindan nazil olan §eriatlar Hak
hakkmda bir §ey soyledigi vakit oyle lafizlar ile soyler ki, kavminin hepsi

o lafizlan i§ittikleri vakit, ilk baki§ta anla§ilan manalan, te'vil etmeksizin,

zahiri iizerine ahrlar. Zira Hakk'm hitabi umumadir. Bununla beraber bir

peygamberin umuma soyledigi o lafizlann, o lisanin yapisi itibariyle,

muhakkiklar, muvahhidler ve zahir ulemasindan her bir ziimreye nisbetle,

hususi mefhumlari, bir ^ok vecihleri ve muteaddid manalan vardir.

Hadis-i §eriflerde de "Kur'an'in zahn, batni, haddi ve matla'i vardir" ve

"Kur'an yedi batm iizerine nazil oldu" buyrulmu§tur. 13 Gerek ayetlerin

gerekse hadislerin, dikkat edildigi ve iyice anla§ildigi takdirde, birden gok
mana ifade edecegi, bu manalann umumiyet itibariyle "zahir" ve "batin"

diye iki kisimda toplanilabilecegi, zikredilen hadis-i §erifler ve
benzerlerinde, bazi ayet-i kerimelere dayamlarak tasavvuf ehli tarafindan

kabul ve beyan edilmi§tir, Fusus'ta tefsir edilen ayetlerin ve §erh edilen

hadislerin boyle bir anlayi§la yorumlandigi goz oniinde bulundu-
rulmalidir. "Zahir" ile "batin" ayirimi bir bakima "akil" ve "ke§f"

sahalarmin ayirimi demektir. Akhn muhakeme ve istidlal yoluyla idrak

ettigi zahir bilgiden ayn olarak, kesf ile idrak edilen bir de "batin" bilgi

oldugu sufilerce daima ifade edilmi§tir. Umumiyetle Kur'an'in bir "zahir"

11. Ismail Hakki Bursevi; Kitabii n-Netice, yk. 130a.

12. Muhyiddin-i Arab!; Fususu'l-Hikem (Qev. Nuri Gengosman), M. E. B., 2. baski,

Ankara 1964, s. 52; Burada bkz. s. 260.

13. Bkz. burada, s. 261.
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bir de "batnV'i oldugu kabul edilmekle beraber, ayetlerin hepsinin aym
olcude ve kolayca akil ile idrak edilemedigi bilinmektedir. Ibnu'l-Arabi

bunu §6yle ifade etmektedir: "Peygamberlerden daha akilli yoktur.

Muhakkak ki onlar, ilahi haberden getirdikleri §eyi getirmi§tir. Buna gore

de akhn isbat ettigi §eyi isbat ettiler. Aynca aklin yeti§emedigi ve kendi

kendine imkansiz gorerek tecellide kabul ve ikrar ettigi hakikati de ilave

ettiler. §u halde akil, tecelliden sonra, kendi nefsiyle basba§a kalmca

gordugii §eyde hayrete diiser" 14 . Bu ciimlede, naslarda akhn idrak ettigi

§eyler oldugu gibi, akil-iistii olan, ancak tecelli sayesinde kavranabilen

seyler de bulundugu belirtilmektedir. A. Avni Konuk Bey bu cumleleri

§6yle aqiklamaktadir. Resullerin getirdigi haberlerde ilq §ey vardir: 1.

Akhn isbat ve kabul ettikleri 2. Akhn idrakinde miistakil olmadigi §eyler

ki, bunlar "tesbih" ile ilgili ayet ve hadislerdir. Akil bunlan muhal
gormemekle beraber idrak etmekte mustakil degildir. 3. Akhn nazari delile

muhalif gordugii icin muhal oldugunu soyledigi seyler ki, bunlan ancak

"tecelli" neticesinde kabul eder15 .

Ayet ve hadisleri boyle uq kisimda miitalaa eden mutasavviflar, aklin

birinci kisma giren haberlerde yeterli olabilecegini, ikinci ve bilhassa

u^uncii kisma giren haberlerde "akh a§an" hatta "aklin muhal gordugii"

hususlar oldugunu, bunlann ise ancak Hak'tan gelen tecelli ile kesfen
anla§ilabilecegini belirtmektedirler. Fususu l-Hikem de bahis mevzuu
olan ayet ve hadislerin, daha cok ikinci ve iicuncii kisimdakiler oldugu
goriilmektedir. Bu ikinci ve ucuncii kisim haberlerin "tecelli" yoluyla

idrakinden sonra, birinci kisimdakilerin de bu idrak ile anla§ilarak

"kalb"in oniine yepyeni idrak ve marifet ufuklan agildigi ve bu manalar
kar§isinda akhn "hayret"e dujjtugu ifade edilmektedir, Idrak edilen yeni

manalar i§iginda ilahi haberleri yorumlayan sufiler, naslann umumen ve
ilk nazarda anla§ilan "zahir" manasina ilave olarak, "batin" denilen

manasini da idrak ettiklerini sdylemektedirler. Onlara gore "batini" mana,
"zahiri" manayi red ve inkar etmeksizin kabul edilir. Kula §er'i bir

miikellefiyet yiikleyen naslann batini manasi kat'iyyen zahirde anla§ilan

manayi nakz ve ibtal etmez. Batmi mana zahirde anla§ilan "hiikm"e paralel

olarak verilir, o hukmu te'yid eder veya marifet bakimindan bir ba§ka
planda yeni bir manayi ortaya kor. Ibnu'l-Arabi ve benzeri sufileri

"Batmilerden ayiran en onemli fark, zahir tefsiri kabul etmeleridir" 16
.

ibnu'l-Arabi zahir ile batm mana hakkinda §6yle demektedir: "Allah zahiri

14. Fususu'l-Hikem (£ev. Nuri Gengosman), s. 363.

15. A. Avni Konuk; Fususu'l-Hikem Terciime ve §erhi, ilyas Fassi, s. 40-41, (C. IV, s.

57-58).

16. Dog.Dr. Siileyman Ate§; i§ari Tefsir Okulu, A. 0. ilahiyat Fak. Yay., Ankara 1974,

s. 180.
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batindan, batini zahirden ayirmamishr. §er'i hukiimleri, yalniz bir

taraftan alip, onlarin batini manalanndan gaflet etmeyenler, ancak Tann
adamlandir, §eriatin zahir hiikiimlerini terk edip sirf batini kabul eden
"batiniler" sapmi§ ve sapitmi§lardir. Keza sirf, basit ve eksik bir

anlayi§la, hiikiimlerin yalniz zahirini anlayanlar da sapmi§lardir. Ama yine

de bunlar otekilerden ustiindiirler; mutluluktan yoksun olmazlar. Tarn
mutluluga erenler, ancak sunlardir ki, zahir ve batini cem f

ederler. Bunlar

Allah'i ve O'nun hukumlerini bilen alimlerdir" 17
. A. Avni Bey de serh

esnasinda yeri geldikge bu manada bilgi vermekte ve a^iklamalar

yapmaktadir.

Fusus yazildigi tarihden bugiine kadar sekiz asirdan beri Islam

mutasavvif ve dusunurlerinin dikkatini 9ekmi§, fbnu'I-Arabi'nin miiridi

Sadreddin Konevi tarafindan yapilan §erhi, asirlar boyunca pek cok §erh

takip etmi§tir.

Eserin uslubu, ele aldigi mevzular ve orada ifade edilen fikirler, ister

yazildigi Arap dilinde, ister terciime edildigi dilde okunsun, ilk okuyu§ta

veya defalarca okunduktan sonra bile anla§ilamadigi pek qok kimse ve

hatta eser hakkinda gah§ma yapan Araplar tarafindan bile ifade

edilmistir18 . Bu anla§ilmazhgin esas sebebi, miiellifin bizzat belirtigi gibi,

eserin "mucmel" 19 lafizlarla yazilmi§ olmasidir. Onun iqin kendisi de,

anlayanlarm bu kitaptaki fikirleri "geni§letmesini" 20 arzu etmektedir.

Bu "mucmel", hatta "i§aret" derecesinde kapali olan bu fikirlerin

anla§ilabilmesi iqin, muellifin Fiituhat ve daha once ve sonra yazdigi

eserlerindeki fikirlerinin, kullandigi istilahlarin iyi bilinmesi ve
anla§ilmasi gerekmektedir. Bilhassa Fusus'tan once yazdigi eserlerdeki

fikirlerine sadece istilahlaria yaptigi i§aretlerin anla§ilmasi, ancak o
kitaplann okunmasindan sonra miimkun olabilir. Onun igin bu eserini

okumadan ya Ibnu'l-Arabi'nin eserlerinin biiyiik bir kismi, bilhassa

Fiituhat okunmah21 veya en az bir Fusus §erhine ba§ vurmahdir. Ne§rini

hazirladigimiz bu §erhin, eserin anla§ilmasinda, okuyucuya bir hayli

kolayhk saglayacagi kanaatindeyiz. Fakat §u da unutulmamahdir ki, §erh

17. A.g.e., s. 181, (Futuhat'tan naklen).

18. Bkz. Ebu'l-Ala Afifi; Fususu'l-Hikem ve't-Ta'Iikatu aleyh (Tahkikli baski, Kahire

1946), s. 21.

19. Bkz. burada, s. 103-104.

20. Bkz. burada, s. 104.

21. Ebu'l-ala Afifi Fususu'I-Hikem'i Ka^ani'nin §erhiyle birlikte bir kas defa okudugu

halde anlayamadigini, hocasinin tavsiyesi iizerine ibnu'l-Arabi'nin Fiitiihat ve diger

eserlerini okumaga ba^ladigmi, sonra tekrar Fusus'a dondugunii ve eseri anlamaga

ba§ladigmi soyler, bkz. A.g.e., s. 21.
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demek eserin kendi demek degildir. Nitekim §arih de eserin muellifi gibi

degildir. Onun ic,in "§arihin fikri" ile "miiellifin fikri"nin hududlannin iyi

gizilmesi lazimdir. §arihe ait fikir ve yorumlar bizzat miiellifin imi§ gibi

anla§ilmamah ve gosterilmemelidir. Bu dii§unce elimizdeki §erh igin

gecerli oldugu gibi, diger §erhler ve baska ilimlerdeki kitap ve §erhler iqin

de gecerlidir. Bilhassa tasawufi eserlerin serhleri icjn bu nokta daha fazla

bir ehemmiyet arz eder. §urasi da muhakkak ki, §arihler miiellifin

eserlerini ve ayni esere yapilan diger serhleri okuduklan igin okuyucuya
pek cok mes'eleyi anlamakta biiyuk bir kolayhk saglamaktadirlar. Fakat

§arihler bazan bir ciimleyi farkli anlayabilmektedirler.Bu farkliliklan tesbit

edebilmek ancak §erhlerin kanjilashnlmasi ile miimkiin olabilir. A. Avni
Bey §arihlerin farkli yorumlanna bazan temas etmektedir. Bu farkli

anlayi§lann miihim bir ornegini ise Musa Fassi'nin serhinde vermektedir.

A. Avni Bey'in istifade ettigi §arihlerden farkli veya yeni oldugu
hususlardan en belirgin olam, zamanmm "modern ilim ve g6rii§leri" ile

ilgili konularda fikirler beyan eden yerlerdir. Bu nevi'den ciimleler ihtiva

eden kisimlardaki fikirlerin bizzat §arihe ait oldugu belli olmakta, Fusus
ve daha eski §erhlerde ifade edilenler ile A. Avni Bey'e ait kisimlar tefrik

edilebilmektedir. Ancak §erhin tamamini bu yonden degerlendirebilmek

igin, §arihin istifade ettigi serhler ile kendi serhinin kar§ila§tinlmasi

gerekir. Ileride bu nevi c,ali§malann yapilmasi da Fusus'un daha iyi ve
isabetli anlasrimasina imkan verecektir. §imdilik bu serh, Fusus'un altmi§

sene kadar once giinumuz Tiirk^esine en yakm Tiirkge ile yazilmis, serhi

olarak, ibnii'l-Arabi'nin eserinde "miicmel" olarak ifade ettigi temel

fikirlerini ve istilahlari agiklayan kiymetli bir anahtardir.

ibnii'l-Arabi Fususu'I-Hikem'de ele aldigi mevzulann icabi olarak,

muhtelif ilimlerdeki istilahlari kullanmis,, fikirlere qok kisa ve kapah
ifadelerle i§aret etmi§, hem-fikir oldugu ve aynldigi noktalan da yine

miicmel olarak yazmistor. Muhtelif ilim ve fikirlere ait istilahlar onceden
bilinmeden Fusus'un takip edilmesi hakikaten guc,tur. Bunun igin ibnii'l-

Arabi'nin ya§adigi devre kadar bilinen ilimler ve bu ilimlerde kullanilan

istilahlar ve munaka§a edilen fikirler hakkmda, en azindan toplu bir

bilgiye sahip olmadan, eserdeki fikirleri anlamak miimkiin
gdriinmemektedir. Muhakkak ki ibnii'l-Arabi, gerek ogrenim hayati

esnasmda, gerekse sonradan bu ilimlere ait kitaplan okumu§ ve alimleriyle

goru§mu§, mevzular ve fikirler hakkmda onlarla sohbetlerde bulunmu§tur.

Devrin ilimleri, istilahlari ve munaka§a edilen bazi temel mevzular
hakkmda, bu sebeple, umumi ^izgilerle bile olsa, onceden bir bilgiye sahip
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olmak qok faydah olacaktir. Bu durum tasavvufi eserlerden Mesnevi igin

de variddir22 . Bu ilimleri soylece tasnif etmek mumkundiir:

a) Din ilimlerinden: Tefsir, kiraat, hadis ilimleri, fikih, kelam;
tasavvuf ile alakah ibnii'l-Arabi'ye kadar yazilmis, eserler, ki bunlardan
birkagmin ismi Fususu'l-Hikem'de zikredilmektedir; ve bu ilimde bizzat

ibnu'l-Arabi'nin te'lif ettigi eserler.

b) Dil ilimleri: ibnu'l-Arabi'nin anadili arapcayi qok iyi bildigi, arap

dili ile alakah ilimlere, ltigat, §iir ve edebiyatina vakif oldugu
muhakkaktir.

c) Felsefe ve felsefe ic,inde miitalaa edilen ilimler: Mantik, fizik,

matematik, astronomi, tip v.s.23 .

A. Avni Bey'in serhi okununca bu saydigimiz ilimlerle alakah
istilahlarin kullanildigi, bu ilimlerdeki mevzu ve fikir miinaka§alanna
temas edildigi gorulecektir. Okuyucu Fusus'taki bazi istilahlarin ve
mucmel ifadelerin i§aret ettigi sahalara serh sayesinde girebilmektedir.

Fakat mes'elelerin tarn olarak anlasdabilmesi icjn, yukanda da dedigimiz
gibi, bu ilimler ve istilahlar hakkinda onceden az qok bir bilgi sahibi

olmak, §erhin iyi takip edilebilmesine, §arihin sahsi fikirlerinin tefrik

edilebilmesine imkan verecektir.

§urasi da muhakkak ki, bu fikir ve istilahlarin biiyiik bir kismi
mutasavviflann kitaplannda kullandiklari veya ibnu'l-Arabi'nin

sohbetinde bulundugu sufilerden isjttigi veya bizzat kendisinin ortaya

koydugu diisunce ve terimlerdir, Tasavvuf ehlinin kulandigi istilahlarin

bir kismi da Kur'an-i Kerim ve hadis-i §eriflerde gegen kelimelerden
ahnmi§ veya bu kelimelerden tiiretilmistir. Mesela ayetlerde gegen "Ahad"
ve "Vahid" kelimelerden yapilan "ahadiyyet" ve "vahidiyyet", aynen
ahnan "se'n" ve bundan yapilan "§e'niyyet" gibi.

§erhin Mukaddime'sinde viicud mertebeleri bahsinde gorulecegi

iizere, bir "mertebe"ye pek qok isim verilmi§tir. Okuyucu, sadece ibnii'l-

Arabi'ye ait olmayan, §arihlerin de kullandigi terimlerle birlikte ortaya

Qikan bu terim goklugu iginde adeta kaybolmaktadir. ibnu'l-Arabi'mn

22. Mesnevi §arihi Hindistanh §ah Abdurrahman Lekhenevi Mesnevi'nin anla§ilabilmesi

igin §6yle demektedir: "Mesnevi-danhk i^in on dort ulum-i miirevvece mahareti

uzerine ilm-i tasavvufun dahi ilavesi lazimdir. Bunlarla beraber 'nisbet-i batin' ve

'iistad-i kamil
1

sohbeti de zarundir. Bu sifatlan cami' olan kimse Mesnevi-§erif'i

biraz anlar." (Bkz. A. A. Konuk, Mesnevi-i §erif §erhi, Mukaddime, s. 14 Mevlana
Miizesi Ktp., Nu. 4740. Bu eser Dr. Selguk Eraydm ve Dr. Mustafa Tahrali tarafindan

ne§re hazirlanmaktadir).

23. Bkz. A. E. Afifi; A.g.e., s. 162-172.
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kullandigi terimlerin kaynagi hakkinda bazi tesbitler yapilmi§tir24 . Fakat

daha da arashnlacak seyler vardir.

§erh okunurken, mevzular ilerledikge, bir mes'elenin muhtelif

yonlerden ele alini§i ve bu esnada kullanilan terimlerin manalan daha da

iyi anlasjilmaktadir. §arih yeri geldikge tarifler de vererek Fusus
okuyucusunun Ibnii'l-Arabi ve §arihlerinin istilahlariyla a§inahk
kurmasina biiyiik olgiide yardimci olmaktadir. §arihler miiellifin Fiituhat

ve diger eserlerinden de istifade ederek, §erhlerinde ibnu'l-Arabi'nin ana

fikirlerini ve esas g6ru§lerini de naklettikleri igin, okuyucu yalniz

Fusus'un kapah ciimlelerini anlamakla kalmamakta, miiellifin diger

eserlerinde bahsettigi gdrii§leri hakkmda da bilgi sahibi olmaktadir. Bu
bakimdan Fusus §erhi Ibnii'l-Arabi'yi de biiyiik olgiide tanitici bir

mahiyet arzetmektedir diyebiliriz.

§erhin sagladigi biitiin bu kolayhklara ragmen eserin anlasdmasi yine

de miimkiin olmayabilir. Eser yiiksek seviyeden,
Mhavass"a mahsus25 bir

tasavvuf kitabi oldugu igin, umumiyetle tasawufi eserlerin anla§ilmasinda

kar§ila§ilan gugliik, burada ziyadesiyle mevcuttur. Ilk mutasavviflardan

nakledilen "s^ath" nev'inden sozler, nasil sa§irtici ve anla§ilmaz bir ifade

iginde ise, Fususu'l-Hikem'deki bazi ciimleler de birbirine zit ve
"paradoks"lar halinde, fakat dikkat edilince anla§ilan, farkh bir mantik ve
muhakeme uslubu icjnde ifade edilmi§tir. ibnu'l-Arabi'ye kadar yazilmis,

tasavvuf kitaplanndaki26 bilhassa tevhid, ma'rifet, muhabbet, fena, baka,

vecd, vticud, fark, cem', sekr, sahv, gaybet, huzur, iins v.b. bahisler

iginde soylenilenlere vakif olmak Fusus'taki fikirlerin daha kolay
anla§ilmasini saglayacaktir. Bu tasavvuf kitaplanna Ka§ani'nin

Istilahatii's-Sufiyye27 ve Seyyid §erif Curcani'nin Ta'rifat'i28 gibi

istilah liigatlanni de ilave etmek gerekir. Fususui-Hikem mutercimi'
Nuri Gengosman bu "ana eserleri tedkik ve tetebbu etmeden §eyh-i

24. Bkz. A.g.e., s. 162-172. Aynca Dr. Suad Hakim'in hazirladigi ibnu'l-Arabi'nin

istilahlan hakkinda, miiellifin belli ba§h eserlerini tarayarak yaptigi salisma: el-

Mu'cemii's-Sufi, el-Hikme fi Hududil-Kelime, Beyrut 1981.

25. Sadreddin Konevi de Miftahu CemYl-Gayb adh eserini "biitiin insanlar, avam, hatta

'havas* ic,in degil, se^kinlerin se(jilmi§i (hulasatu'l-hassa) icjn yazdigini"

soylernektedir. Bkz. Dog.Dr. Nihat Keklik; Sadreddin Konevi' nin Felsefesinde

AIlah-Kainat ve insan, i. U. Edebiyat Fak. Yay., Istanbul, s. XIX ve not 45.

26. Mesela bunlardan tiirkgeye gevrilmi§ olan §u eserler: Kelabazi; Dogu§ Devrinde

Tasavvuf (Qev. Siileyman Uludag), Dergah Yay. istanbul 1981; Abdiilkerim Kus.eyri;

Kuseyri Risalesi (Cev. S. Uludag), Dergah Yay. Istanbul 1981; Hucviri; Ke§fii'l-

Mahcub (Qev. S. Uludag), Dergah Yay. Istanbul 1982.

27. Kemaleddin Abdiirrezzak el-Kasani; Istilahatii's-Sufiyye, Kahire 1981.

28. Seyyid §erif el-Ciircani; Kitabu't-Ta'rifat, istanbul 1300.
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Ekber'in metinlerinden bir mana gikarmak cidden imkansizdir"29 demekte
ve istilahlann ehemmiyetini, "sufiyye taifesinin kendi aralannda
anla§tiklan ayn istilahlari, ayn lisanlan vardir; tasavvuf terminolojisini

bilmeyenlerin, biiyiik sufilerin eserlerinden bir §ey anlamalanna ve

tasavvuf bahsinde soz ve salahiyet sahibi olmalanna imkan yoktur"30

seklinde belirtmektedir. §arih, nesrini takdim ettigimiz §erhde zaman
zaman tasavvuf lstilahlarmi tarif ediyorsa da, onceden tasavvuf istilah ve

mevzularina bir a§inahk kurmadan, §erhi de takip edebilmek kolay

olmayacaktir.

A. Avni Bey'in hem Fusus ve hem de Mesnevi31 §arihi olmasi

gostermektedir ki, islam tasavvufunun bu iki biiyiik eseri, biri mensur
arapca, diger manzum farsca, ayni mana ve hakikatleri dile getirmektedir.

§erh incelenince gorulecektir ki, Fusus'un miicmel ciimlelerindeki fikirler

Mesnevi beyitleriyle §erh edilmi§tir32 . Fusus ile Mesnevi ve diger biiyiik

sufilerin eser ve sozlerindeki mana birligi, iislub ve terimleri ne kadar
farkh olursa olsun, Hakk'in ve hakikatin bir oldugunun, tasavvuf! terbiye

yollan ve kollan farkh da olsa, bir ve ayni hakikate ula§tiklarmin delili

olarak kabul edilebilir.

§arihin yer yer rubailerini zikrettigi Omer Hayyam (517/1123) yiiksek

seviyeden, yani "havas"tan bir sufi olarak kar§imiza Qikmaktadir. Oyle
anla§ilmaktadir ki, tasavvufi §ahsiyetler eserlerindeki iislub farkhligma

ragmen, kullandiklari iislublar haklannda ilk nazarda ba§ka hiikumler

verdirse bile, bir tek ve ayni hakikatin temsilcileri olarak goriinmektedirler.

Uslub ve istilahlann ardindaki bu mana birligi, mevzu ve istilahlara vakif

§arihlerin verdigi bilgiler ile ortaya crianakta ve ancak bu sayede
anla§ilmaktadir.

Fususu'l-Hikem'de tezadh ifadeler

Umumiyetle mutasawiflann bazi mevzulardaki sozlerinde ve hususen

Fususu'l-Hikem'de mii§ahede ettigimiz birbirine zit, yani "paradoksal"

ifadeler iizerinde burada kisaca durmak istiyoruz. A. E. Afifi'nin de i§aret

29. Muhyiddin-i Arabi; Fususu'I-Hikem (Qev. Nuri Gengosman), onsoz, s. XVII.

30. A.g.e., Onsoz, s. XVI.
31. Mesnevi ve Nak$u'l-Fusus §arihi ismail Rusuhi Ankaravi de bu iki eser arasmdaki

irtibatin §ahidi olarak goriilebilir.

32. N. Gengosman Fusus tereiimesini yapabilmek igin"Mesnevi'de daha a<jik ifadesini

bulan sufiyye irfamndan zevk ve nasib almadan bu ise giri§mek beyhude idi" diyerek

iki eser arasmdaki mana yakmhgina i§aret etmektedir. Bkz. A.g.e., Onsoz, s. XXIV.
- 39 -



FUStfSU'L-HiKEM TERCUME VE §ERHi

ettigi33 gorunu^te manalan birbirine zit bu cumlelerin soylenmesine sebep

nedir? Sufiler nicjn boyle bir ifade yolu secmektedirler? Bilhassa Fusus'ta

ornekleri gorulen bu ifadeler hangi zaruretten ileri gelmektedir?

Elimizdeki Fusus §erhi'nden ve diger sufilerin ifadelerinden

anla§ilan §udur ki, bu birbirine zit cumleler bahsettikleri mevzuun, bu
mevzuda ula§tiklan idrakin -ki bu idrake "kesf", "mu^ahede" v.b. adlar

vermektedirler- lisan ile ifadesi, insanin tabii muhakeme ve mantik iislubu

ile miirnkiin olmamaktadir. "Kesf" ve "mu§ahede" ile "akil-6tesi"nde (ma-

verae'l-akl) gorulen ve idrak edilen §eyleri ah§ilmi§ ciimle yapilan ve
kelimelerle dile getirmekte bir giigliigun oldugu soylenmi§tir. Fakat
ifadelerde gorulen bu zithk, lafizlardaki bu tezad, acaba "hakikaf'te var

midir? Bir §eyin birbirine "hakikaten" zit olabilmesi, bir tenakuz meydana
getirebilmesi ve neticede iki zit hukiimden sadece birinin dogru olabilmesi,

birinin digerini nakz edebilmesi, ancak iki §ey aym "plan"da ele alindigi

takdirde mumkiin olur. Bir misalle bunu §6yle anlatabiliriz: Bir yolda A
yoniinden B yoniine gitmekte olan bir araba ile, aym yoldan, fakat B .

yoniinden A yoniine yiiksekten ucjnakta olan bir ku§un garpi§masi

dii§unulemez. Zira gidi§ yonleri zit olmakla beraber, seyirlerin plan ve
seviyeleri aym degildir. Biraz ileride iizerinde bir kac, misalle duracagimiz

mutasavviflann ifadelerindeki bu zitliklar, dil mantigimn verdigi "lafzi"

zitliklar olup "hakiki" yani tarn manasi ile her yonden, her vecihden, her

bakimdan bir zithk degildir.

A. Avni Bey bu mes'eleyi Mukaddime'sinde "Ayniyyet ve

Gayriyyet" 34 bahsinde ele almi§, misallerle agiklamalar yapmi§, §erh

esnasinda da yeri geldikge mes'eleyi tekrar i§lemistir.

Burada zit yonlerde giden araba ve ku§ misalini vermekten
maksadimiz, "ayniyyet" ve "gayriyyet" bahsindeki ifadelerde "mertebe"

anlayijjinin mevcut oldugunu belirtmek igindir. Tasavvuf ehli gerek
"viicud" bahsinde gerekse diger mevzularda, daima bir "mertebe",

"derece" veya "makam" itibariyle soz soylemekte, goz oniinde

bulundurdugu "mertebe"ye veya bizzat iginde bulundugu "makam"a gore

konusmaktadir35 . Farkh mertebe ve makamlardan soylenen sozler kar§i

33. A. E. Afffi, A.g.e., s. 29-30.

34. Bkz. burada, s. 64-66.

35. "Tovbe nedir?" sualine Cuneyd Bagdadi'nin (297/909) "Giinahim unutmandir"; diger

bir sufinin ise "Giinahim unutmamandir" cevabini vermesi (Bkz. Ku§eyri; A.g.e., s.

231 ve Dr. Selcuk Eraydin; Tasavvuf ve Tarikatler, Marifet Yay., Istanbul 1984, s.

76); "Halk vardir" demek "tefrika" kismina girer. "Hak vardir" demek ise "cem"'

halinin niteligidir" (Bkz. Ku§eyri, A.g.e., s. 193); Bayezid Bistami (261/874)

kendini gormeye gelen bir kimseye: "Kimi anyorsun?" diye sorunca, adam: "Bayezid'i

anyorum" diye cevap verir. Kendinden gec,mi§ bir halde olan Bayezid adama der ki:
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kar§iya konulunca veya sozii soyleyen ikisini bir arada soyleyince bir

zitlik ortaya ^lkmaktadir. Fakat bunlar bir §arih tarafindan veya mananin
alakali oldugu "mertebe"yi bilen bir okuyucu tarafindan "mertebe"sine

nakledilince zitlik ortadan kalkmaktadir. Bahsetigimiz bu zitliklar mertebe

ve makam belirten muhtelif terimlerle ifade edilmektedir. Zahir-batin,

§eriat-hakikat, fark-cem', sahv-sekr gibi. ibnu'l-Arabi'nin §u

\
ifadelerindeki "ben O ve O benim", "ben O ve O degilim"; "Hak halk, halk

;
Hak'tir" "Hak halk degil ve halk da Hak degildir"36 zithklan gibi. Bu
ciimleler ve benzerlerinde gdrulen zitligin gercek bir zitlik olmadigi, fakat

farkh "mertebe"lere gore soylenmi§ oldugu §erh esnasmda yeri geldikce

acjklanmi§tir. "Zahir", "§eriat" veya "fark" denilen mertebelere gore "Hak
halk degildir"; "batin", "hakikat" veya "cenV" denilen mertebelere gore

"halk Hak'tir". Yani vahdet-i viicud anlayi§ina gore, bu mertebeler

bakimindan, "halk"in batim ve hakikati Hak'tir. Mes'ele iki ayn plandan,

mertebeden veya makamdan ele alindigi icjn, hukiimler arasmdaki zitlik

her bakimdan, her yonden, her itibarla degildir; sadece "lafiz"

bakimindandir. §u halde tam manasiyla zit ve miitenakiz bir ifadenin var

oldugunu soyleyebilmek i^in, soziin ayni mertebeden soylenmi§ olmasi

lazimdir.

Burada §u sual hatira gelebilir: Mademki iki ayn mertebeden birbirine

lafzan zit hukum vardir, insan bu hiikiimlerden hangisini tercih edecektir?

Gerek Fususu'l-Hikem ve gerekse §erhteki ifadelerden anla§ilan §udur

ki, bu iki ugtan sadece birini tercih yoktur. Insan ikisini birlikte idrak

etmek, gercekle§tirmek ve ya§amak durumundadir; onun kemali bundadir.

Bir taraftan "hakikat" mertebesine yiikselip idrak edecek ve bu mertebeyi

bir "zevk", "hal" ve "makam" haline getirecek, diger taraftan da "akil"

sahibi bir mahluk oldugu iqin de "zahir", "seriat" ve "fark" mertebesine

gore, ulasmi§ oldugu "ma'rifet" ile kul olmanin geregini yerine getirecek,

miikellef oldugu "amel"i i§leyecektir. Elde edilen marifetle amel,

Fususu'l-Hikem'de bir baska mefhum daha ortaya gikarmaktadir ki, o da

"hayret"tir37 . Kemale ermi§ sufinin idraki varhk, kulluk v.s. gibi her

konuda daimi bir "hayret" igindedir.

"Bayezid kimdir? Nerede ikamet eder? Ben de BayezM'i anyorum!" (Bkz. A.g.e., s.

200-201); Cuneyd Bagdadi'nin "Tevhidin ilmi, tevhidin viicuduna zittir; viicudu da

ilmine zittir" (Bkz. A.g.e., s. 190); Ebu Hiiseyn Nuri (295/907)'nin "Rabbimi

bulunca kalbimi kaybediyorum; kalbimi bulunca Rabbimi kaybediyorum" (Bkz.

A.g.e., s. 190) gibi cumlelerini bu manada anhyabiliriz. "Tasavvuf'un tariflerinin

(joklugu da "makam" ve "har'e gore yapilmasindan ileri gelmektedir diyebiliriz.

36. A. E. Affifi; A.g.e., s. 29. (Aflfi bu cumleleri Fusus ve Fiituhat'tan almi§tir)

37. Bkz. burada, s. 298-301. A.E. Affifi; A.g.e., s. 37, not 71: "Sufiler surekli bir

'§a§kinhk' (hayret) i^indedirler".
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Fransizcaya Fusus'u terciime eden Titus Burckhardt Ibnu'l-Arabi'nin

ifadesindeki zithklar ve "hayret" hakkmda spyle demektedir: "§ayet
ibnu'l-Arabi'nin eserlerinde her hangi bir sistem varsa, bunun §u
oldugunu soyliyebiliriz. Birbirine zit ve birbirini tamamlayan terimlerin yer

degi§tirmesi... Metodlu bir sekilde pardoks'un boylece kullanih§i, tabii

olarak, muayyen bir mefhum, isterseniz 'dogmatik' bir mefhum diyelim,

uzerinde zihnini tesbit etmeye miitemayil olan okuyucunun zihninde hig bir

fasilaya miisaade etmez. Iste bu metodun kullamh§i, okuyucuyu akli ve
mantiki duzeni a§an sey kar§isinda, bizzat ibnu'l-Arabi'nin 'hayret' diye
isimlendirdigi seye dogru suriikler. ibnii'l-Arabi'ye gore bu hayret zihnen
yakalanmasi miimkiin olmayan bir noktanin etrafinda daimi bir dairevi

hareket olmahdir"38 .

Eser okunurken takipte giigliige sebep olan esas mes'elelerden biri

budur. Bu birbirine zit ifadelerden yalniz biri, bilhassa "hakikat"
mertebesinden soylenilenler, zitligin diger kanadindan tecrid edilip goz
oniine ahnirsa -veya okuyucu sadece, iginde bulundugu, "fark", "zahir"

ve "§eriat
M mertebesine gore zit gordiiklerini bir araya getirirse-, tSrih

boyunca a§in muanzlannin yaptigi gibi, Ibnu'l-Arabi ve benzeri ifade

kullanan sufiler "tekfir" edilme yoluna gidilmektedir. Bu zit ifadelerin

diger kanadi, yani "zahir" ve "seriat" mertebesinden soyledikleri goz
oniine alinarak ibniil-Arabi miidafaa edilebilmektedir 39

.

T. Burckhardt bu tezadlar ve birbiriyle "tutarsiz" ve "baglantisiz" gibi

goriinen ifadeleri §6yle yorumlamaktadir: "... Kalbi ke§f (inspiration

intellectuelle) biri digerine bagh pek qok hakikati hatirlattigi igin, istidlale

dayanan akli dii§unce gibi dar bir kap uzerinde bir ^e§it tazyik ifa eder.

Boylece akhn ufki-afaki siirekliligini kirmaya yonelmi§ olur. (...)

38. Titus Burckhardt (Miisliiman adi, ibrahim) La Sagesse des Prophetes, Alton Michel,
Paris 1955, introduction, s. 10.

39. Dr. Mustafa Kara; Ibn Teymiye'ye Gore ibn Arabi (Uludag Univ. Ilahiyat Fak.,

Bursa 1983) adh doktora tezinde (s. 69) ibnu'l-Arabrnin "Hak Hak'tir, insan da insan"

(Fiituhat III, 164-165), "Hakk'm sifati ile abdin sifati asla bir yerde bir araya

gelemez" (Fiituhat IV, 220), "Allah ile alem arasinda hi^ bir munasebet yoktur, Sani'

ile masnu' arasinda munasebet olmadigi gibi" (Futuhat II, 21), "Rab kul olamaz, kul

da Rab; ciinktt o nefsi itibariyle kuldur. Kul Hakk'in sifati ile, Hak da kulun sifati ile

muttasif olamaz" (Futuhat II, 219) ciimlelerine dikkat sekerek ibnu'l-Arabi "Halik ile

mahluk arasinda bazan fark olmadigini soylerken, bazan da bu iki varlik arasinda hie

bir munasebetin bulunmadigini ifade etmektedir. Bu tezadin sebepleri nelerdir? Bunun
uzerine egilmek gerekmektedir. ^iinkii bu degi§ik ifSdelerle neticeye gitmek miimkiin

olamamaktadir. Onun muhalifleri bir bolumumi, muakkibleri ise diger bolumiinii alarak

neticeye gitmek istemektedirler" demekte ve bu birbirine zit hukumlerin sebebinin

ara§tinlmasi gerektigine i§aret etmektedir. Kanaatimizce bu zithklann 56zumu
yukanda kisaca temas ettigimiz "mertebe" ve "makam" anlayi§mda bulunabilir.
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Mii§ahedeye dayanan ifadenin iq butiinlugii, akli muhakeme ile hie,

olgiilemiyecek derecede, mana ile dopdolu formiiller vucuda getirir. Bu
ise, diger taraftan, belirli ve tutarii bir sistemin kurulmasma mani
olacaktir. Zaten boyle bir sistem, ilahi hakikatin bir vechesini bile

inceleyebilmek ic,in, qok simrli bir §ey durumunda kahrdi. ibnii'l-

Arabi'nin ifadesi 'oz'e yoneldigi nisbette kopuk kopuk olmaktadir"40 .

Oyle anlasdmaktadir ki, "akli a§an"in dil ile ifadesinde ortaya gikan bu
zithklar, "tutarsiz" gorunii§ler akli bir sistem ve butiinlukten uzaklasma

neticesini vermekte, fakat zaruri ve kaginilmaz bir durum olarak kar§imiza

(jikmaktadir.

Bu zit ifadelerin mevcudiyeti §oyle bir sual hatira getirebilir: Acaba
gercekten biri "batin", digeri de "zahir"; veya baska bir tabir ile "hakikat"

ve "seriat" diye iki ayn mertebe, iki uq, iki kutup var midir?

Once §u noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir: Icjnde ya§adigimiz

kainatta, insan biinyesinde, Kur'an-i Kerim'de ve Cenab-i Hakk'in

isimlerinde zithklar vardir. Bilindigi gibi, esma-i hiisnada Allah, Celil-

Cemil, Evvel-Ahir, Zahir-Batin, Hadi-Mudill ve Muhyi-Mumit gibi zit

isimlerle tavsif edilmistir. Kur'an-i Kerim'de bu zit isimlerin bir kismi

mevcuttur. Ayrica itikad mezheblerinin kendi kanaatlerine delil olarak

gosterdigi ayetler goz oniine almacak olursa, Cebriyye yani "Kulun fiilinin

yaraticisi Allah'dir"; Kaderiyye "Kul kendi fiilinin yaraticisidir" gibi

birbirine zit iki akideye mesned olabilecek ayetler vardir. Ehl-i sunnet

kelamcilari ise birbirine zit goriinen ayetleri, ba§ka ayetleri de goz oniine

ahp akil planinda zitlan te'lif ederek orta bir yol bulmu§lardir. Tabiatta ve

insan viicudunda ise zithklardan bir ahenk ve dengenin giktigini

gormekteyiz.

Fusus ve §erhinde gorulecegi iizere, herseyde var olan bu zithklarm

men§ei Allah'in isimlerinin birbirine zit olmasidir. Allah "ism-i cami'"inde

ise zithklar ortadan kalkar. Mevlana'nin ifadesiyle "Renkler renksizlige

ula§mca biitiin tezadlar, zithklar ve kavgalar yok olur"41 . Mademki esma-i

hiisnadaki zit isimler, esmanin mazharlan olan bu varhk alemindeki

zithklarm hakiki sebebidir, §u halde bu zithklar zuhurun en a§agi

mertebesi olan "§ehadet alemi"nde tarn manasiyla mevcut olacaktir.

"Ahadiyyet" ve "vahidiyyet" mertebesinde ise bu zithklardan eser yoktur.

Oyleyse zithklar, tasavvuf ehline gore, "sehadet" mertebesinde kahnarak
gozulemez; ancak daha yukari mertebelere Qikmak ve neticede "zat-i sirf"

40. Titus Burckhardt; A.g.e., introduction, s. 11.

41. Bkz. A. Avni Konuk; Fusfisul-Hikem Tercume ve Serhi, Salih Fassi, s. 27; (C. H,

s. 350).
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dedikleri "ahadiyyet" mertebesine yiikselmek suretiyle bir gozume
kavustorulabilir.

Boylece "sehadet" ve "zahir" planinda coziilemez goriinen ihtilaflar,

tezadlar ve zithklar, ancak yiiksek mertebeden, "hakikat" hatt&

"hakikatlerin hakikati" denilen mertebeden bakmakla cozulebilir. Bu
ihtilaflar ister "§eriat"in ilahi ifadesi olan Kur'an-i Kerim ayetlerini

anlamak hususunda olsun, ister insan ve gdriinen varhk alemi ile alakah
hususlarda olsun, mutasavviflara gore, mes'elelerin ashni ve hakikatini

anlamak, biitiin mertebelerin men§ei olan en yiiksek mertebeden
bakabilmek seviyesihe yiikselmekle gergeklesebilir. Gercj yukanda temas
ettigimiz gibi, yiiksek mertebeden sdylenilen "hakikat" ya§adigimiz
alemdeki akli idrake zit goriinecektir. Fakat "hakikaf'e erdikten sonra bu
varhk alemindeki idrake geri donen sufi, hakikati bulmanin verdigi bir

"zevk" ve elde ettigi bir "marifet" ve nihayette vasil oldugu "cem'u'l-cem"

denilen zitlan birle§tiren makamda, §ehadet aleminin kaidelerine uyarak,

fakat gonlunde, goniil goziiyle kurdugu bir "sentez" ile ya§ayacaktir.

Tasavvufta, bilhassa Fususu'l-Hifcem'deki bahislerin mertebe
anlayi§iyla qok siki irtibati dolayisiyla, §arih A. Avni Bey
"Mukaddime"sinde meratib bahsini geni§ce ele almi§, §erh esnasmda da
sik sik bu bahsi hatirlatmi§ ve diger mevzu, mes'ele ve zahirde goriilen

tezadlari bu mertebe anlayi§iyla izah etmi§tir. Fusus'un ve §erhinin en
azindan zihnen takibi i^in "mertebeler" dikkatle incelenmeli ve
hususiyetleri iyi bilinmelidir. Kullamlan terimlerin coklugu ilk baki§ta

iginden c,ikilmaz bir durum arz ediyor gibi ise de, bahisler ilerledikce bu
terimler daha iyi kavranmakta ve anlasrimaktadir.

Varhk Mertebeleri (Meratib-i Viicud)

A. Avni Bey "Mukaddime"de viicud mertebelerinden oldukga geni§

bir surette bahsediyorsa da, burada bir kac. noktaya temas etmenin faydah
olacagini samyoruz. Vahdet-i vucud doktrini ile de dogrudan alakah olan

bu konunun §erhte, Fusus'un anla§ilmasi bakimindan, miihim bir yer

i§gal ettigi goriilmektedir.

a) Viicud birdir, o da Hakk'in viicududur42 . "Viicud"un her bir

mertebesinde batm, zahir ve sari olan da Hakk'in viicududur. Vahdet-i
viicud ile alakah bu fikri biraz sonra tekrar ele alacagiz.

42. Bkz. burada, 21 276, 294. Aynca bkz. AbdiilganT en-Nablusi; el-Kavlii'l-Metm fi

Beyani Tcvhidi'I-Arifin, Kahire (Tarihsiz), s. 5. Bu eser Cemaleddin Muhhammed
b. Fazlullah el-Hindi'nin (o. 1029/1619) et- 1 uhfetii'l-Miirsele ile'n-Nebi adh
eserinin §erhidir. Yazan ve §erhleri hakkinda bkz. Dr. Mustafa Tahrali; Ahmad ar-

Rifai, Sa Vie. Son Oeuvre et Sa Tariqa (Doktora tezi, Paris 1973), s. 355. ismail
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b) "VucucTun mertebeleri pek goktur. Ancak bu mertebeler ana
hatlanyla dort, be§, yedi v.s. gibi birbirinden ayri mertebelere tasnif

edilmistir. Fakat bu tasnifler, §arihin dedigi gibi "i'tibarattan olup mahall-i

kiyl ii kal degildir"43 .

Dortlii tasnife gore viicudun mertebeleri: 1. Lahut, zat; 2. Ceberut,

sifatlar ve ilahi isimler; 3. Melekut, ruhlar ve misal; 4. Nasut ve sehadet

Slemlerine aynlmisUr.

"Hazarat-i hamse" denilen besh tasnifte ise yukandaki tasniften biraz

farkh olarak Melekut alemi iki mertebe olarak kabul edilmi§tir. Boylece
viicud 1. Zat-i sirf, la-taayyun, ahadiyyet; 2. Vahidiyyet; 3. Ervah; 4.

Misal; 5. §ehadet ve insan-i kamil mertebelerine aynlmi§tir.

Yedili tasnifte ise, hazarat-i hamsenin ikinci mertebesi olan

"vahidiyyet" mertebesi "vahdet" ve "vahidiyyet" diye iki ayn mertebe;

besmci hazret de yine "sehadet" ve "insan-i kamil" diye iki ayn mertebe
olarak itibar edilmis,, boylece mertebe sayisi yedi kabul edilmistir. 1. La-
taayyiin, ahadiyyet, zat-i sirf; 2. Vahdet, hakikat-i muhammediyye; 3.

Vahidiyyet, hakikat-i insaniyye, a'yan-i sabite; 4. Ruhlar; 5. Misal; 6.

§ehadet alemi; 7. insani kamil44 .

§erh okunurken kar§ila§ilan giigluklerden birisi de, bu mertebelerin

bir qok isimlerle adlandinlmasi yanmda, alakah bahislerin agiklanma-
sinda, §arihin Mukaddime'de esas aldigi yedili tasnifi her yerde
kullanmayip dortlii ve besU tasniflere gore de serhler yapmasi ve benzer
terimlerin birbirine kan§masidir. Fakat bu gugliik sadece istilahlann iyi

anla§ilmasi ile alakah olup mevzuun esasim kavramaya mani degildir.

Dortlii, be§li ve yedili tasniflerde degi§ik olan noktalara dikkat edilince bu
giigliik halledilebilecektir.

c) Mertebeler bahsinde bilhassa §u noktaya dikkat etmek
gerekmektedir: Yedili tasnife gore, "Allah" mefhumu tic,, be§li ve dortlii

tasnife gore iki mertebede mutalaa edilmi§tir. "Allah" mefhumu ile alakah

bu iki veya uq mertebe, ayet-i kerimelerin yorumundan ileri gelmektedir ki,

Fenni; Vahdet-i Viicud ve Muhyiddta Arab! (istanbul 1928) adh eserinde et-

Tuhfe'nin viicud mertebeleri ile alakah kismim §erhetmi§tir; bkz. s. 15-20. Aynca
Maddiyyun Mezhebinin izmihlali (Istanbul 1928) adh eserinde de bu risalenin

tamammin terciimesini vermi§tir; bkz. s. 259-269. §eyh Mehmed Elif Efendi de aym
risaleyi el-Kelimat el-Miicmele ti §erhi et-Tubfe el-Mursele (Istanbul 1342)
adiyla tiirkge §erh etmi§tir.

43. Bkz. burada, s. 67.

44. Yedili tasnifi ilk defa topluca ele alan mutasavvifin et-Tuhfetii'I-Mursele miiellifinin

oldugunu zannediyoruz. Bu risalenin §erhleri hakkinda bkz. yukanda not 42.

Abdulkerim Ciii ise Meratibii'l-Viicud adh risalesinde kirk mertebe vermi^tir. (Bkz.

Mektebetii'l-Cendi, Kahire, tarihsiz, s. 12-42).
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§arih tarafindan yeri geldikge gerek "Mukaddime"de ve gerekse §erhte

ac.iklanmisjtir.

"Allah" isminin Kur'an-i Kerim'de "zat", "uluhiyet" ve "rububiyet"

manalannda kullamh§ina dikkat eden mutasavviflar, kelamcilar arasinda

mevzu edilen "zat" ve "sifatlar" tefrikini mertebe anlayi§iyla ele almakta,

mevzu ile irtibath butun mes'eleleri de oylece incelemektedirler. Allah

mefhumunun, yedili tasnifte uc, mertebe itibar edilmesi bazi konulann
anla§ilmasina daha bir agiklik getirmektedir.

Tasavvuf ehlinin "zahir ulemasi" dedigi kelamci ve din alimlerinin

Ibnii'l-Arabi ve diger sufilerin "Allah" hakkindaki soz ve gdru§lerine

yonelttikleri tenkitlerin, Hakk'a ait bu iki veya uc, mertebenin goz oniinde

bulundurulmamasindan ileri geldigi soylenebilir. "Zat-i mutlak", "la-

taayyiin" v.b. tabirlerle ifade edilen en yiiksek mertebe, Allah'm zatina ait

olup "alemlerden miinezzeh, mukaddes ve muteal Allah' 1" ifade ettigi

hatirda tutulup, ikinci ve ucuncii mertebelerde zikredilen, yine Allah

mefhumu ile alakali goriisjer, "mutlak ve alemlerden mustagni olan Allah"

mefhumuna nisbetle tenkit edilmemeli, mertebeler icjndeki yerine gore

anla§ilmalidir. "Taayyiin-i evvel" denilen ikinci mertebede "Allah"

mefhumu butun ilahi sifat ve isimleri toplayan bir "ism-i cami'" olarak

kabul edilmi§tir ki, buna "uluhiyet" mertebesi de demektedirler. Uc,uncii

mertebe olan "taayyiin-i sani", butun ilahi isim ve sifatlarm birbirinden

aynlmi§ oldugu "rububiyet" mertebesi olarak itibar edilmi§tir.

Allah isminin uc, mertebede miitalaa edilmesi, mevzu ile alakali

ayetlerin bu mertebelere gore tefsir edilmesi ve bu mertebelerle ilgili

muhtelif mes'elelerin de bu anlayi§la halledilmesi, oniimuze bir takim yeni

ve farkh fikirlerin gelmesi neticesini vermektedir. Bu mertebe anlayi§inin

ortaya £iki§ sebebi, sufilerin "Allah'a vusul" dedikleri neticeye, varhk
mertebelerinin "ini§" sirasim, manevi bir terakki ile, "yukselis," (uruc)

suretiyle kat" etmeleri, bu seyri "haT ve "zevk" olarak ya§amalan ve

boylece hususi bir "marifet" elde etmelerinden ileri geldigi §eklinde

acjklanmaktadir. Ba§ka bir ifadeyle, sufiler bilgilerini "uruc"lan esnasinda

"ke§f" ve "mu§ahede" yoluyla idrak ettiklerini, bu goru§leri sirf istidlal

yoluyla elde etmediklerini soylemektedirler.

Ayet-i kerime ve hadis-i §eriflerin boyle bir uruc sonunda kesf ve

mii§ahede yoluyla sufiler tarafindan tefsir, §erh ve tasnif edilmesi, tefsir

ilminde "isari tefsir" denilen, akli ve nazari tefsir ve §erhlerden farkh bir

anlayi§ ve tavir ortaya gikarmi§ olmaktadir ki, bu g6rii§lerin anla§ilmasi

da mensuplannin koydugu usul ve istilahlar c,ercevesinde miimkiin

olabilecektir. Yazimizin ba§ taraflannda, Ibnii'l-Arabi'nin "ilahi §eriatlerin

dili" hakkindaki umumi g6ru§une kisaca temas ettigimiz icjn burada bu

bahsi daha fazla uzatmak istemiyoruz.
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Vahdet-i viicud

Varhk mertebeleriyle dogrudan dogruya alakah temel fikir, yukanda
belirttigimiz gibi, vahdet-i viicud inane, ve anlayi§idir. Once vahdet-i

viicud terimi hakkinda bir kac, noktaya i§aret etmek faydah olacaktir

kanaatindeyiz.

a) "Vahdet-i viicud" tabid Ibnii'l-Arabi tarafindan kullamlmarm§tir.45

Ibnii'l-Arabi'nin eserlerini tarayarak bir Qah§ma yapan Dr. Suad Hakim,
bu terimin onun kullandigi istilahlar arasinda mevcud olmadigmi ifade

etmekte46 ve §6yle demektedir: "Vahdet-i viicud tabirini ibnii'l-Arabiyi

inceleyenler icad etmi§tir; daha dogrusu bu kimseler onu vahdet-i viicuda

kail olanlar zumresinde tasnif etmi§lerdir. (...) Ara§tirma ve inceleme
yapanlar, neticede ibnii'l-Arabi'nin 'Viicudun hepsi birdir*, 'Orada ancak
Allah vardir* ve 'Viicudda ancak Allah vardir' gibi ciimlelerinden hareketle

vahdet-i viicud ashabmdan olduguna istidlal etmi§lerdir"47 . Dr. Suad
Hakim bu tabid ilk defa kullanan kimsenin muhtemelen ibn Teymiye

(728/1328) olabilecegini48 , Michel Chodkiewicz ise ilk defa olarak

Sadreddin Konevi'nin (673/1274) Miftahu l-Gayb adh eserinde

kullanmi§ oldugunu ve "§eyhinin doktrinine §iiphesiz zaruri olan felsefi bir

ifade verdigini, fakat bu sistemciligin pek 90k yanh§ anlamalar ortaya

Sikardigim"49 soylemektedir.

Sadreddin Konevi ibnii'l-Arabi'nin talebesi oldugu ve Ibn
Teymiye'den kirk be§ sene once vefat ettigi dii^uniiliirse, bu tabiri yazih

metinlerde ilk defa Konevi'nin kullandigim kabul etmemiz gerekir.

Konevi'nin Miftahu'l-Gayb50 adh eserine baktigimizda, eserin 12b ve
13a yapraklannda "ke-vahdeti'l-viicud" (vahdet-i viicud gibi) ve "min
haysii vahdeti viicudihi" (vucudunun vahdeti bakimindan) ibarelerini

gormekteyiz. Yukanda adi gecen iki ara§tirmadan once, 1967 senelerinde

Prof.Dr. Nihat Keklik Konevi hakkmdaki gah§masinda "vahdet-i viicud"

45. Fususu'l-Hikem'in terciimesi'nde (s. 155) Nuri Gen?osman "viicudun birligine

inananlar" §eklinde bir ifade kullanmi§ ise de, ibarenin ash "ke§f ve viicud ehli"

§eklindedir. A. Avni Bey "ehl-i ke§f ve viicud" diye terciime etmi§, §erhinde ise

"vahdet-i viicud" anlayi§ina temas etmekle beraber, bu tabiri kullanmayip "tevhid-i

sirf" tabirini kullanm^tir. Bkz. Hud Fassi, s. 20, (C. II, s. 284).

46. Dr. Suad Hakim; A.g.e., s. 1154 n. 1.

47. A.g.e., s. 1145.

48. A.g.e., s. 1154 n. 2.

49. Michel Chodkiewicz; Epitre sur I'Unicite Absolue, Les Deux Oceans, Paris 1982,

s. 25, not 25,

50. Sadreddm Konevi; Miftahu Cem'i'l-Gayb (Siileymaniye Ktp., Ayasofya 1930).
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terimine Konevi'nin eserlerinde rastlami§ ve bu niutasavvifin

dus,uncelerini incelerken kullanmi§tir51 . Onun viicud anlayi§indan

bahsederken soyle demektedir: "...Metafizik bakimdan ise -bir gok dallara

ve kategorilere ayrilmasina ragmen- viicudun tek olusu iizerinde israr

edilir. §iiphesiz ki, bu suretle Tann ile kainat 'diializm'inden kacjnarak,

her ikisinin de tek ve ayni §ey olusunu ima eden bu nazariye 'vahdet-i

viicud' nazariyesinin tohumlanni §imdiden iginde saklamaktadir"52 . Bu
ifadeden Konevi'nin "vahdet-i viicud" tabirini kullandigini, bununla
kastedilen manamn onun eserinde mevcut oldugunu, fakat terim iizerine

pek belirgin bir §ekilde durulmadigmi anlamaktayiz. Bir ba§ka yerde ise

"Izafetler ve nisbetler, Varlik-Birligi (vahdet-i viicud)'nin veya her nevi

kesretin (gokluk) kaynagmi te§kil etmektedir" demekte ve bu fikir igin

Konevi'nin en-Nefehatu'l-ilahiyye isimli eserine atifta bulunmaktadir53 .

Netice olarak §unu soyleyebiliriz ki, "vahdet-i viicud" terimi,

ara§tirmalarin bugiinkii durumuna gore, ilk defa Konevi'nin eserlerinde ve

onun yasjadigi devirde ve kendisiyle Misir'da goru§mu§ olan tbn

Seb'in'in (669/1270) eserlerinde54 kullamlmaya ba§lanmi§tir. Bu
durumda Ibn Teymiye, tabid icad eden olmayip, tabirin yayginla^maya
ba§ladigi bir zamanda, kar§i Qiktigi mutasavviflann g6rii§lerinden bin
olarak bu terimi kullanmi§ goriinmektedir.

b) §u da bir gercek ki, her ne kadar tabirini kullanmasa bile, ibnii'l-

Arabi vahdet-i viicud doktrininin esas temsilcilerinden biri ve en ba§ta

geleni olarak bilinmektedir. Ayni §ekilde Hz. Mevlana'mn Mesnevi'sinde

bu tabir mevcut olmamakla beraber bu gorii§ii aksettiren en giizel

eserlerden biridir. Ibnii'l-Arabi'den once ya§ayan, mesela Bayezid Bistami

(261/874), Hallac (320/922), Cuneyd Bagdadi (297/909) ve Gazzali55

(505/1111) gibi mutasavviflann soz ve eserlerinde de bu terimi

gorememekteyiz. ilk biiyiik tarikatlerin kurucusu Abdiilkadir Geylani

(561/1166), Ahmed Yesevi (562/1167) ve Ahmed er-Rifai (578/1182) gibi

sufilerin eserlerinde de durum aymdir. Ibn Ataullah el-iskenderi'nin

51. Dog.Dr. Nihat Keklik; A.g.e., s. 86, 124, 151.

52. A.g.e., s. 86.

53. A.g.e., s. 124 ve not 500. "Vahdet-i viicud" teriminin ortaya Qiki^i ve ilk defa bu

terimi kullananlar hakkinda aynca bkz. Dr. Bakri Aladdin; Abdutgani en-Nablusi

(1143/1731), Oeuvre, Vie et Doctrine (Doktora tezi, Paris 1985), c. II, s. 140-146.

54. Michel Chodkiewicz; A.g.e., s. 36 n. 53.

55. Dr. Mehmet Demirci; Gazzali'ye Gore Tasavvuf adh doktora tezinde (Dokuzeyliil

Univ. Ilahiyat Fak., Izmir 1984), Gazzali'de vahdet-i viicud terimi mevcud olmamakla
beraber, onun ifadelerinin vahdet-i viicud manasi icjnde anla§ilabilecegini

belirtmektedir bkz. s. 42-46. Aynca bkz. Dr. Mustafa Kara; Tasavvuf ve Tarikatlar

Tarihi, Dergah Yay. istanbul 1985, s. 321-322, 325.
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(709/130^) eserlerinde de fm tabire rastlanmamaktadir56 . Oyle
anlasUmaktadir ki, terimin mevcudiyetiyle terimden kasdedilen mananin
mevcudiyeti birlikte gorunmemektedir. Bununla beraber kendinden onceki
ve sonraki biiyiik sufiler gibi terimi kullanmayan Ibnii'l-Arabi'ye "vahdet-i

viicud"cu, vahdet-i viicud fikrini ortaya atan gibi sifatlar verilmekte, ayni
sekilde bu anlayi§i ifade eden, fakat bu terimi kullanmayan ibnii'l-

Arabi'den onceki ve sonraki sufiler iqin vahdet-i vucudcu degildi

denilmektedir. Terim ve bu terim ile kasdedilen mana arasindaki

miinasebetin tefrik edilmemesinden ileri geldigini tahmin ettigimiz bu
kan§ikhk, iizerinde durulmaya ve incelenmeye deger bir mes'ele olarak

goriinmektedir. Kanaatimizce bu mes'elenin ara§tinlmasina a§agida

kisaca ele alacagimiz "tevhid"57 mefhumu ve bunun yorumlanna dikkat

ederek ba§lamahdir.

Bilindigi gibi
;
Islam dininin ve daha once gelmis, olan dinlerin ash ve

esasi tevhiddir. Islam ilimleri ve hatta san'atlan da tevhid ana fikri

etrafinda 6riilmu§ ve tesekkiil etmi§tir. Mesela Kelam ilminin isimlerinden

biri de "tevhid ilmi"dir. Ilk mutasavviflardan itibaren biitiin biiyiik

mutasavviflann eserlerinde, §iirlerinde ve kendilerinden nakledilen

sozlerde dikkati ^eken ana fikir de tevhiddir. Tasavvufta, saliklerin seyr ii

siilukleri esnasmda defalarca tekrar ettikleri de "kelime-i tevhid"dir.

Tasavvuf ilminin hem hareket hem de vusul noktasmi kelime-i tevhid

olarak anlamak, tasawuf ilmini "tasavvufi metod ve terbiye sistemi icjnde

bir tevhid ilmi"58 olarak tarif etmek mumkiin goriinmektedir.

56. Ebu'l-Vefa el-Ganimi et-Teftazani; ibn Ataullah es-Sikenderi ve Tasavvufuhu (2.

baski, Kahire 1969) adh eserinde Ebu'l-Hasan e§-§azeli (656/1258), Ebu'l-Abbas el-

Mursi ve ibn Ataullah'in eserlerinde 'vahdet-i vucud" tabirine rastlamadigi iqin bu
mutasavviflann "vahdet-i viicuda kail olmadiklanm" soylemekte (s. 51, 64) ve ibn

Ataullah'in goru§unu "i^uhudu'l-ahadiyye fi'l-viicud" (viicudda ahadiyyetin §uhudu)

tabiriyle degerlendirmektedir (s. 5, 122, 320). Fakat "vahdetu'l-vucud" terimi yaninda

parantez iginde (pantheism) kelimesini yazarak (s. 308, 310) ikisini e§ manSda
anladigim gostermektedir ki bu iki doktrin arasinda fark oldugunu birazdan ayrica ele

alacagiz.

57. Dr. Suad Hakim "ibn Arabi'nin-tevhid anlayx§i ve g6ru§u vahdet-i vucudun anahtandir"

demektedir. Bkz, A.g.e., s. 1149. Dr. Mustafa kara vahdet-i viicudu tevhid ge§itleri

iginde vermekte ve vahdet-i viicud hakkmda "sadece Allah vardir, O'nun di§inda bir

varhk yoktur esasma dayanan bir tevhid ge§ididir" demektedir. Bkz. A.g.e., s. 319.

Ayrica bkz., Mehmet Demirci, "Tevhidden Vahdet-i Viicuda" Kubbealti Akademi
Mecmuasi, Ocak 1982, s. 23-32.

58. Tevhid ile alakah sufilerin sozleri igin bkz.: Kusjeyri; Risale, s. 473-477; Tasavvufta

tevhid ile ilgili gorii§ler igin bkz.: Liitfi Baykal; Bursevi ve Misri nin

Risalelerinde Yer Alan Vahdaniyet Anlayi§i (M. U. Sosyal Bilimler Enstitiisii,

Yuksek Lisans Tezi 1985) Bursevi'nin §erh-i Kelime-i Tevhid Risalesi (s. 80-94)

ve Niyazi Misri'nin Risalc-i Tevhid'i (s. 95-103).
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Mutasavviflara gore, serh esnasinda gorulecegi iizere, tevhid Cen&b-i

Hakk'in "Ma'bud", "fail" ve "viicud" olarak tevhid edilmesiyle

gergeklesebilir. Allah'in yegane "Ma'bud" oldugunda butiin miislim ve

mu'minjer ayni iman ve kanaati payla§irlar. Allah'in "fail" olarak

tevhidincie farkli ifadeler ileri siiriilse bile, "kulun fiilleri" hakkmdaki
gorusjere dikkat edilirse, bazi ifade niianslan ortaya gikmakla beraber,

"kulun isjediginden mes'ul oldugu" belirtildikten sonra, neticede "hakiki

fail"in Allah oldugu soylenir. Qiinkii mahlukun irade ve kudreti hie, bir

zaman Hakk'in irade ve kudretini ne tahdid edebilir, ne de ona kar§i

koyabilir.

Hakk'in "Vucud" itibariyle tevhidi, esasinda birinci ve ikinci

derecedeki tevhidlerin tabii neticesi59 ise de, mes'elenin pek cok incelikler

ve bazi ifade giicjukleri ihtiva etmesi sebebiyle, ulema tarafindan iizerinde

durulmadigi gibi, mutasavviflardan da sadece "havass" ziimresi bu fikri

i§lemj§tir60 . "Ma'bud" ve "fail" olarak "bir" olan Hakkm, bir "viicud"

sahibi olmadigi dusunulemiyecegine gore, sahib oldugu bu "viicud"

bakimindanda "bir" olmasi gerekir ki, "kelime-i tevhid"deki "ilah"

kelimesinin "ma'bud, fail ve mevcud" mefhumlanyla a^iklanmasi ve
bunlann "la" ile nefy edilerek sadece Allah'in isbat edilmesi bu zumrenin
tevhid anlayi§im gostermektedir. Kelime-i tevhidin "vucud" yonunden de
idrak edilmesine manevi bir terakki ve "uruc" neticesinde "kesfen" vasil

olan, bunu "mu§ahede" ile bilen sufilerin havas ziimresi, tevhidin her ixq

mertebesinin de, kul iizerinde "zevk" ve "Ml" olarak gergekle§mesini
istemi§!erdir. Bu sufiler Hakk'in vucud bakimindan tevhidi ile alakali soz
ve yazilannda, umumiyetle i§aret, ima, remz ve mecazi ifade yolunu
sec.mi§lerdir. Onlara gore tevhidin her mertebesi, esasmda sadece nazari ve
akli bir idrak degil, mii'minin "kalben" idrak etmesi, "hal" ve "zevk"
olarak yasamasi gereken "kalbi tasdik"tir.

Viicud bakimindan tevhidde halledilmesi gereken mes'ele, "Hakk'in
yucudu" ile "mahlukun vucudu" arasmdaki irtibati belirliyebilmektir. Bu
irtibat Fususu'I-Hikem ve serhinde muhtelif yonlerden ele almmaktadir.
Fusus'un bu konudaki hususiyeti, her bir peygambere aynlan bolumde,
iiemen hemen butiin mevziilann "vahdet-i viicud" terimi kullamlmaksizm,
"vucudun birligi" yonunden istenmesidir. Onun icjn diyebiliriz ki, ibnii'I-

59. Bkz. Martin Lings; Quest-ce que le Soufisme, Ed. du Seuil, Paris 1977, s. 82.

60. Dr. Suad Hakim, "ibn Arabi'nin tevhid anlayi§i ve goriisit vahdet-i viicudun
anahtaridir. Eger varligi miimkun olan, bir an bile miistakil olabilse, bu anda
Halik'tan, yani Hak'tan mustagni olur ve bu istigna dolayisiyla uluhiyette ortak
olurdu. §u halde ibn Arabi'ye gore Allah'i uluhiyette tevhid "vucudda tevhid"i
gerektirir" demekte, vahdet-i viicud anlayi§iyla Hakk'in vuciid bakimindan tevhidi

arasindaki irtibati belirtmektedirler. A.g.e., s. 1149.
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Arabi'nin bu eserinde getirdigi sey, ele aldigi biitiin mevzulan vahdet-i

viicud doktrini bakimmdan incelemesi ve bu yonde yorumlamasi ve
degerlendirmesidir. Yoksa, yukanda belirttigimiz gibi bu manaya ilk defa

temas eden mutasavvif olmasinda degildir. Mesnevi'de de bu mana
yoniinden pek 90k bahsin i§lendigi ve bir qok beytin soylendigi

goriilmektedir. Fakat her beyit miinhasiran bu idrak mertebesine tahsis

edilmemi§, bir salikin terbiyesi goz online ahnarak, muhtelif derecelerden

ifade ve yorumlara yer verilmistir. Bu yonuyle Mesnevi hem avama, hem
saliklere, hem de "havass"a hitap eden bir eserdir diyebiliriz. Fusus ise

"havass"a, hatta bazi yerlerinde sadece "havassii
,

l-havass"a hitap eden,

orta derecelerdeki tasavvuf ehlinin de guq idrak edecekleri, "metafizik"

ifade ve mana incelikleri ta§iyan bir eser olarak goriinmektedir61 .

"Hakk'm viicudu ile "mahlukun viicudu" arasindaki irtibat ve
munasebete gelince, once §u noktayi goz oniinde bulundurmak
gerekmektedir. Eger iki ayn miistakil viicud, yani biri Hakk'in ve biri

mahlukun olmak lizere iki viicud olsaydi, nasil ki iki "ma'bud" ve "iki

fail" mevcud olmasi halinde "§irk", yani ortaklik ortaya gikarsa, "viicud"

denilen kulli mefhumda da ortaklik, §irk olmasi icab ederdi. §unun iqin ki,

§arihin "Mukaddime"de "Viicud" bahsinde belirttigi gibi62 , bu iki viicudun

birbirinden ayrildigi bir hudud lazimdir. Bu hudud gizildigi ve "viicud"un

§u kismi Hakk'a ve su kismi da mahluka aittir denildiginde, Hakk'in "her

§eyi muhit" ve sonsuz olmasi gereken viicuduna hudud gizilmi§,

viicudunun hududu belirlenmi§ olacaktir. Bu ise "Sonsuz" olan Hakk'in

vucudunu takyid etmek demek olur. Onun viicudu "mukayyed" degil,

"mutlak" olmak gerekir. Onun viicudu higbir §ekilde mukayyed
olmaksizin her seyden miinezzeh olmakla beraber "her yerde hazir ve
nazir"dir. Hie, bir sey onun Sonsuz varhgim tahdid edemez. Onun her

seyi ihatasi hem sifatlan ve hem de viicudu iledir.

Daha once de i§aret ettigimiz gibi, serh esnasinda bir qok kere

belirtildigi iizere, tasavvuf ehli "viicudun birligi"ne istidlal, yani akil

yiiriitme ve muhakeme yoluyla degil, kelime-i tevhid zikri ve mevzu ile

alakali ayetler iizerinde manevi tefekkiir ve uzun yillarini verdikleri seyr ii

siiluk neticesinde bir "ke§f" ve "mii§ahede" yoluyla ula§mi§lardir. Akil

yiiriitmek suretiyle sonradan "varligm birligi"ni anlatisjann mevcudiyeti,

yani vahdet-i viicud doktrininin akli kahplarla ifade edilmesi -ki bu tarn ve

dogru bir sekilde her zaman miimkiin olmamaktadir- sufilerin de bu
gorii§e akli bir muhakeme neticesinde ulasUklarini kanaatini vermemelidir.

61. Konevi'nin Miftahu Cem'i'l-Gayb'inin de bu nevi'den bir eser oldugunu bizzat

miiellifi soylemektedir.

62. Bkz. burada, s. 7.
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Nasil ki "Allah'in birligine §ehadet" icjn "kalben tasdik ve dil ile ikrar"

imanin ifadesi oluyor ve sonra da kelamcilarin yaptigi gibi, aklen izah

edilmeye gali§iliyorsa, sufilerin mii§ahede ile vasil olduklan "viicudi

tevhid"i ikrar ve tasdikleri de, sonradan lisan, akil ve muhakeme kahbina

biiriinduriilerek ifade edilmis, olmaktadir. Onun icjn ilk ve daha sonraki

devirlerin biiyiik sufilerinin, tevhidi "viicud" yoniinden de idrak

hakkindaki diisunceleri akli ve nazari bir doktrin ve sistem olarak miitalaa

edilmemelidir. Biraz sonra ele alacagimiz vahdet-i viicud ve panteizm

(viicudilik, vahdet-i mevcud) arasindaki esas farklardan birinin bu
oldugunu belirtmeliyiz. Eger sufilerin bahsettikleri "vahdet-i viicud" sirf

akil yiiriitme ile elde edilmis, bir kanaat olsaydi, "viicudun birligi" kabul

edilince Hakk'm sadece bu goriinen varhklann toplamindan63 ibaret

olmasi, bu goriilen varhklardan ba§ka bir "Varhk"in olmamasi gerekirdi.

Yani kainati ve Allah'i her bakimdan ve her yonden birbirinin aym kabul

etmekicab ederdi. Halbuki mutasavviflara gore alem "hakikat" cihetinden

Hak, "taayyiin" bakimindan Hak degildir64 . Veya ba§ka bir ifadeyle

e§yamn "ayn"i, yani "hakikati ve zat"i Hak'tir; e§yamn e§ya olarak

kendisi, taayyiin ve tesahhus etmi§ varhklan Hak degildir; ve iistelik la-

taayyiin mertebesi itibariyle Hak bu varhklardan, "alemlerden miistagni"

ve her §eyden d^ima miinezzehdir. Hakk'in e§yanin "ayn"i, yani "hakikati

ve zat"i olmasi da, sadece taayyiin mertebeleri itibariyle olup, la-taayyiin

mertebesine gore degildir.

A. E. Afifi ise bunu soyle ifade etmektedir: Ibnii'l-Arabi "tesbih"

ciheti itibariyle her §eyin Hak oldugunu soylemekle beraber "tersini ileri

surmemeye, yani Allah'in varhklann bir toplami anlaminda biitiin e§ya

oldugunu soylememeye dikkat eder. Allah coklugun arkasindaki birlik ve

goriinu§iin arkasindaki "hakikaf'tir; yani "tenzih" ciheti itibariyle Allah her

seyde olmakla birlikte, yine de her§eyin iistiindedir65 .

Bu ana fikir mihver olmak iizere, Fusus §erhi boyunca Hak ve e§ya

arasindaki miin^sebet misallerle bir cok defa ele alinacaktir. Onun i^in

burada daha fazla iizerinde durmak istemiyoruz. Fakat §unu da belirtmek

gerekir ki, ibnii'l-Arabi'nin ifadelerinde dikkat ettigi ve gosterdigi bu
noktadaki titizlik, §arih tarafindan "Mukaddime"de ve yeri geldikce esas

olarak belirtildigi halde, belki de tekrardan ka^inmak dii§iincesiyle, biitiin

63. Prof.Dr. Cavit Sunar bu noktaya i§aret ederek "Allah'i alemlerin bir toplami olarak

gormekten, yani vahdet-i mevcud gorii^unden kesinlikle kacmilmalidir" demektedir.

Bkz., Varhk Hakkinda Ana Diigunceler, A. U. ilahiyat Fak. Yay., Ankara 1977, s.

189; aynca ayni yazann Tasavvuf Felsefesi veya Ger$ek Felsefe, A. U. ilahiyat

Fak. Yay., Ankara 1974, s. 51-52.

64. Bkz. burada, s. 25, 64.

65. 65. A. E. Afifi; A.g.e., s. 36, 38.
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ciimlelerde gosterilmemi§, her zaman bu niiansh ifade iislubuna riayet

edilmemi§tir. Onun igin boyle ciimlelerle kar§ila§tiginda okuyucu ana fikri

kendisi hatirlamalidir.

Misaller

Fusus ve serhinde, umumiyetle tasavvuf kitaplarinda verilen misaller

hakkinda su hususa dikkat gekmenin yerinde olacagim saniyoruz. Her
misal konuyu biraz daha iyi anlatabilmek, daha vazih bir hale koyabilmek
igin verilmistir. Hz. Mevlana'nin dedigi gibi "Bu ancak bir misaldir, onun
misli degil! Bu misal de anlamaktan aciz olan bir koku alsin, anlasin diye

getirilir66 . "MisaT'in vahdet-i viicud konularmda "misl" olmadigi sunun
igindir: Mesela Hak ve "halk" miinasebeti anlatihrken "ayna" misali; vey&
mertebeler bahsinde "buhar-buz" ve "gekirdek-agag" misalleri verilir. Bu
misaller anlatilmak istenilenin tipatip bir misli degildir. Misallerde bazi

yonlere dikkat edilerek sadece o noktadan misal verilerek agiklama
yapilmaktadir. A. Avni Bey "...misal ma'kulii mahsiis kilmak igin irad

olundu. Yoksa te§bihde mii§ebbeh (benzetilen) ile mu§ebbehiin-bih
(kendisine benzetilen) arasinda tamamen mutabakat olmadigi herkesge

ma'lumdur" 67 diyerek bu hususa i§aret etmektedir. Hak ile alakah bir

mes'eleyi agiklarken getirilen misalde, mesela ayna misalini ele alahm,

harigte bir ayna, bir de aynaya bakan olmak uzere iki ayn varhk vardir.

Vahdet-i viicud doktrini bakimmdan, "Hak" ile "halk" arasinda, halkm
"hakikaf'i goz oniine ahnmca, bir tek viicud var olacagi igin "ayna",

"aynaya bakan" ve "aynada gorulen" ug ayn varhk olmayacaktir. Bu
durumda bir tek varhk, yani sadece "bakan" mevcut olup bakilan "ayna"

ve ondaki "suret" yok addedilecektir. Veya sadece "aynaya bakan" ile

"aynada gorulen suret" arasmdaki miinasebete dikkat gekilip "bakan" ile

"goriinen" arasmdaki "ayniyyet" ve "gayriyyet" yonleri agiklanacaktir.

§arihin mertebeler bahsinde sik sik kullandigi "buhar, bulut, su ve buz"

misalinde ise, buharm latif halde bile bir "taayyun"u oldugu bir tarafa,

"buz" olmasi halinde buhar tamamen buza inkilab etmekte, onun sadece

zihni bir kavrami kalmaktadir. Fakat viicud mertebelerinin herbirinde

zuhur eden Hakk'in vucudu olmakla beraber, "zat-i mutlak" demek olan

"la-taayyiin" mertebesi, hig bir tenezziil, tagayyiir ve tebeddiile

ugramaksizin, her §eyden miinezzeh olarak oldugu hal iizere bakidir; nasil

ki aynaya bakanin suretinde, aynadan dolayi meydana gelen degisme,

66. Mevlana; Mesnevi (Qev.: Veled Izbudak), M. E. B. Yay., istanbul 1955, Beyit 3407.

67. A. A. Konuk; Fususu'l-Hikem Terciime ve §erhi, ibrahim Fassi, s. 17, (C. II, s.

55).

- 53 -



FUSUSU'L-HIKEM TERCUME VE §ERHl

aynaya bakanin zatinda bir degi§iklik meydana getirmezse, Hakk'in zati

da taayyiinlerdeki her turlii degismeden beridir. Baska bir ifade ile, Cenab-

i Hak kendi varhginda, varhklarin mertebe mertebe zuhurundan once de

"alemlerden mustagni"dir, sonra da... Onun icjn "el-an ala ma kane aleyh"

yani "Halen de oldugu hal uzeredir" denilmi§tir. O varhklardan once de

"Ahad"dir, sonra da "Ahad"dir. "Zat-i mutlak"i ifade eden bu la-taayyiin

mertebesi her mertebeye nisbetle daima zuhurdan miistagni ve

miinezzehdir68 . Biraz once yukanda temas ettigimiz "Allah" mefhumuyla
alakah uq mertebeden bu "taayyunsiizliik" mertebesi daima goz oniinde

bulundurulursa, mevzularm takibinin daha kolay olacagim soyliyebiliriz.

<^ift manah kelimeler ve "na-mutenahi" kelimesi

Fususu'l-Hikem ve §erhinde dikkat edilmesi gereken bir husus da,

bazi kelimelerin gift veya bir kag manada kullanilmi§ olmasidir. Bu
kelimelerden bilhassa "ayn" kelimesi hem bir §eyin "hakikat" ve "zat"i

manasinda, hem de "tipkisi", "ayni" ve "goriilen mii§ahhas, maddi
varhgi" manalannda kullanilmi§tir. "Zat" ve "nefs" kelimelerinde de ayni

durum vardir. "Zat ve nefs" bir §eyin "hakikaf'ini ifade etmek igin

kullamldigi gibi, onun "mii§ahhas varhgi", "kendisi" manalannda da

kullanilmi§tir. Viicud, mutlak v.s. gibi daha ba§ka kelimelerde de bu
durum gbz oniinde bulundurulmahdir. Kelimelerin ve sembollerin bu bir

kag manada kullanili§inin sebepleri iizerinde durmaksizm69 Afifi'nin de

belirttigi gibi "Bir" ile "cok" arasindaki miinasebet, Ibnii'l-Arabi'nin

kitaplannda sik sik cok yuksek dereceden gift anlamli mecazlar vasitasiyla

izah edilmi§ olup, onlan anlamakta pek dikkatli olmak70 gerektigine i§aret

etmekle iktifa edecegiz.

Bunlara ilave olarak bir de "sonu olmayan" manasinda "namiitenahi,

gayr-i mutenahi, bi-nihaye, la-yetenahi..." gibi kelimeler iizerinde biraz

durmak isabetli olacaktir saniyoruz. Bu kelimeler "sonsuz" kavramim
hatira getirmektedir. Bu kelimeler hem Hak, hem de e§ya ve varhklar

hakkinda kullamlmaktadir. Acaba hem Hakk'in vucudu, hem de e§yanin

viicudu "na-mutenahidir" diyebilir miyiz? O zaman Hak nasil varhklan

muhit olabilir? Yoksa bu kelime de iki ayn manada mi kullanilmi§tir? Bize

oyle geliyor ki, bu kelimeyi de iki manada ele almak ve oyle anlamak bazi

yanhs, anlamalan onledigi gibi, giigluklerin ve ortaya gikabilecek suallerin

cozumiinii de kolayla§tiracaktir.

68. Bkz. burada, s. 6-7.

69. Bkz. A. E. Afifif; A.g.e., s. 17-18, 21-22.

70. A.g.e., s. 32.

- 54 -



YAZAR VE ESER HAKKINDA

Viicudda bir tek "na-mutenahi", yani "Sonsuz" vardir; o da Hakk'in
viicudu ve z^tidir. Sifat ve isimlerinin "sonsuz" olu§u ise, "zat" ile

"sifatlar"i arasmdaki "ne aym ne de gayn" olu§ keyfiyetinden ileri

gelmektedir; veya baska bir ifadeyle "isim" ile "miisemma" arasmdaki
ayniyyetten ileri gelmektedir. Fakat sifat ve isimlerin zuhur ve tecelli yeri,

yani mazhan olan §ehadet alemi, gerek ctiz'leri ve gerekse biitunii

itibariyle "miitenahi" yani "sonlu"dur. (Jiinkii her bir cuz'ii fani olanin

butiinu de fanidir; cuz'ler yok oldugu gibi, kiil de yok olacaktir. Viicudu
fani olanm Sonsuz olmasi dusuniilemez. Eger zuhurun sonuncu mertebesi

olan §ehadet alemi Sonsuz olsaydi, hakiki Sonsuz olan "Zat" yani

"ahadiyyet" mertebesiyle ayni olmasi gerekirdi ve "Zat" bu §ehadet

aleminden miistagni ve miinezzeh olamaz ve "Zat"i itibariyle varhklari

"ihata" 71 edemezdi. Aynca her bir sonlu olan mazharlarm toplaminin

sonsuz olmasi du§iinulemez. "Ahadiyyet" mertebesi biitiin zuhur ve
mazharlardan "Evvel" oldugu gibi, biitiin zuhur ve mazharlarm nihayette

riicu edecegi "Ahir" de odur.

Bu agiklamalar mertebeler anlayi§i bakimindan vazih olmakla beraber

"na-miitenahi" kelimesi "feza" hakkinda kullanihnca72 bir kan§ikhk
ortaya gikmaktadir. Fezamn tamami, giine§ sistemi gibi mahluk ve fani

ciiz'lerden meydana geldigine gore, o da mahluk ve fanidir; her yaratilmi§

sey ise mahdud, yani sinirh ve belirlidir. Feza ve icjndekiler "taayyun-i

kevni", yani §ehadet alemine ait olu§ ve belirlenmelerdir. Fezamn Qiplak

goz ile ve en mukemmel aletlerle goriinen kismi da sehadet alemidir,

goriilemeyen kisimlan da. Bize "na-miitenahi" gibi goriinmesi, Hakk'a
nisbetle de hakikaten sonsuz olmasi, "hakiki Sonsuz" ile her bakimdan
ayniyyeti demek degildir. Bu "ayniyyet", sarihin "Ayniyyet ve gayriyyet"

bahsinde dedigi §ekilde sadece "ayniyyet-i istilahi"73 olarak du§iinulurse

dogru olabilir.

l§te "na-miitenahi" ve benzeri kelimelerin ortaya gikardigi bu
kan§ikligi onlemek igin, ilShi isim ve sifatlann zuhur ve tecelli yeri olan

bu "mazhar"lann kesretini, c^oklugunu anlatmakta ayri bir kelime, mesela

"gayr-i muayyen" ve "belirsiz" (indefini) ve Zat icjn "Sonsuz" (Infini)74

kelimeleri tercih edilse, mertebeler arasmdaki farkhhk daha ac,ik ve

71. A. Avni Bey Hud Fassmda: "Hak hudud ile mahdud olan ei^yanin 'ayn'i olunca, mahdud

olur zannedilir. Halbuki na-miitenahi olan Hak, zati ile kaffe-i e§yayi muhittir"

diyerek Hakk'in ihatasini ifade etmektedir; C. II, s. 298.

72. Bkz. burada, s. 7, 132, 156.

73. Bkz. burada, s. 65.

74. "infini" ve "indefini" hakkinda geni§ bilgi igin bkz., Rene Guenon; Les Etats

Multiples de I'Etre, Vega, Paris 1932, s. 13-38, 81-86; ve aym yazann Les
Principes du Calcul infinitesimal, Gallimard, Paris 1946, s. 13-25.
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kan§ikhga ve yanh§ anlamaya meydan vermeksizin ifade edilmis, olabilir.

Bir misalle soyleyecek olursak, dunyamizi meydana getiren atom ve

molekiiller adeta sayamiyacagimiz, sonu bulunmayacak kadar cok, y&ni

"gayr-i muayyen", "belirsiz" olmakla beraber, diinyanin gevresi belli

oldugu ic,in, diinyayi meydana getiren atomlann sayisi "sonlu" ve
diinyamiz da sonludur. l§te bu misalde, atomlann Qoklugunu "na-

miitenahi" (sonsuz) kelimesi yerine "belirsiz" kelimesi ile ifade ederek,

"diinya sonsuzdur" gibi yanh§ bir neticeye ulasmaktan kurtulmus,

oluyoruz. iste bunun gibi, serh esnasinda varhklar hakkinda kullanilan

"na-miinetahi" ve benzeri kelimeleri "belirsiz ve gayr-i muayyen"
man&smda, Hak hakkinda kullanilam da "Sonsuz" manasmda anlamak,

Sonsuz olan Zat ile "gayr-i muayyen" olan varhklar aleminin farkini

kan§ikhga mahal vermeyen, yanh§ anlamalara siiriiklemiyecek olan iki

ayn kelime ile ifade etmek isabetli olacaktir saniyoruz.

Hulul, ittihad ve tenasiih

ibnu'l-Arabi ve diger sufiler vahdet-i vucud ve meratib bahislerinde ve

salikin "uruc"u neticesinde Hak ile olan miinasebetini ifade ederken
"ittihad" ve "hulul" terimlerini ve bu kelimelerin hissettirdigi anlayi§lan

kesinlikle ve agikca reddetmektedirler. Oyle goriiniiyor ki bu terimler, bu
mevzulan anhyamayan kimselerin veya tasavvufa kar§i olu§lanyla bilinen

kimselerin75 ortaya attiklan terimlerdir. Prof.Dr. N. Keklik Fiituhat i

inceledikten sonra "tenasiih, hulul ve ittihad gibi konularda ibnii'1-Arabi

hie, bir zaman tohmet altinda tutulamaz"?6 hiikmiinii vermektedir. SufTlerin

bu kelimelerle ith&m edilmeleri Ibniil-Arabi'den onceki devirlerde de
mevcuttur.

Gazzali'nin su ifadeleri bu ithamlarin ortaya ^iki§ sebebine bir i§ik

tutmaktadir: "Tarikatin baskngicindan itibaren kestf ve miisahedeler
ba§lar. Hatta onlar, uyanik hallerinde bile, melekleri, nebiierin ruhlanm
goriirler; onlardan sozler iskir ve faydalar temin ederler. Daha sonra

durum, sekil ve misallerin mu§ahedesinden, sozle ifade edilemiyecek
derecelere yiikselir. Bunlan anlatmaga te^ebbus eden, soylediklerinde

muhakkak ka^milmasi miimkiin olmayan agik bir hataya diiser. Kisaca

75. Mesela ibn Teymiye ibnu'l-Arabi, ibnii'l-Fanz ve benzeri sufileri "hulul" ve "ittihad"

ile itham etmektedir. Bkz. Dr. Mustafa Kara; A.g.e., s. 49; keza ibn Teymiye Ibn

Ataullah el-iskenderi ve Ebu'l-Hasan e§-§azeli'yi de bunlarla itham etmi§tir. Bkz.
Ebu'l-Vefa el-Ganimi et-Teftazani; A.g.c, s. 67.

76. Prof.Dr. Nihat Keklik; el-Fiituhat el-Mekkiyye, C. II (BoHim A), s. 76; aynca bkz.

A. E. Affifi; A.g.e., s. 31; Dr. Mustafa Kara; Tasavvuf ve Tarikatlar TariM, s.

325, 335.

- 56 -



YAZAR VE ESER HAKKINDA

durum, iglerinden bir ziimrenin Allah'a 'huluT etmelerini, bir zumrenin
Allah'la birlestigini (ittihBd) ve bir zumrenin de O'na kavusUigunu (vusul)

tahayyiil ettikleri hale vanr. Bunlarin hepsi yanh§ tutumlardir" diyerek bu
terimlerin salikin ulasfogi "m3na"yi ifade edemiyecegini soyleyen ve bunu
anlatmak igin bir terim bulmaktaki giigliige isjaret eden Gazzali "Bu
durumda olamn, §airin:

Anlatamiyacagim §ey vuku' buldu;

Hiisn-i zanda bulun, hakikatinin nasil oldugunu sorma!

deyisjne bir sey ilave etmemesi lazimdir. Kisaca 'zevk'le bundan bir §ey

tatmami§ olan kimse niibuvvetin hakikatinden bir §ey anlamaz, sadece

ismini bilir"77 sozleriyle kelimelerin bu hali ifade edemiyecegini, idrakin

"zevk" ile, yani bizzat o hali "tatmak" ile ve ya§amakla mumkiin olacagim

belirtir. Gazzali burada "vusul" kelimesini de hakh olarak yetersiz

bulmakla beraber, bu kelime ve miistaklan (vasil, vuslat, vasil gibi),

"ittihad" ve "hulul" kelimeleri kadar mahzur tasjmadigi icm, kullanilmakta

devam etmistir.

"Hulul" ve "ittihad" vahdet-i viicud anlayi§iyla esasta zit diisen

terimlerdir. Hulul ve ittihadm diisuniilebilmesi icm iki ayri viicud

gereklidir: Biri hulul eden, digeri de kendisine hulul edilen; biri birle§en,

digeri de kendisiyle birlesUen78 . Mademki viicud birdir, o halde hulul de

ittihad da mumkiin olamaz79 . Ahmed Avni Bey'in hem Fusus ve hem de

Mesnevi §erhinde zikrettigi Mevlana'mn su rubaisi "hulul"un batil kabul

edildigini gostermektedir: "Kul kendinden fani-i mutlak olmadikca

tevhid80 onun nezdinde tahakkuk etmi§ olmaz. Tevhid Hakk'in kulun
vticuduna 'huluTii degildir; belki senin viicud-i mevhumundan yok
olmandir. Yoksa beyhude bir takim sozler ile batil hak olmaz"81

.

77. el-Gazzali; Dalaletten Hidayete (Ter. Do§.Dr. Ahmet Subhi Firat), §amil Yay.

istanbul (Tarihsiz), s. 75 ve kitabin sonunda arap?a metin s. 19-20. Dr. Mehmet
Demirci; A.g.e., s. 42-45'de Gazzali'nin hulul, ittihad ve ittisali reddettigini "visal"

kelimesini tercih ettigini ve bu terimi "dunyada kalb sirlan ile, ahirette bas. gozti ile

Allah'i musjihededir. Visalin manasi kulun zatinin, fan! miinasebet ve alakalardan yuce

olan Allah'in zatina ittisali seklinde anlasrimamahdir" diyerek tarif ve tasrih ettigini

belirtmektedir (s. 44-45).

'8. Bkz. Abdiilgani en-Nablusi; A.g.e., s. 23; Michel Chodklewicz; A.g.e., s. 47-48 v

not 6.*

9. Bkz. burada, s. 237-238; aynca idris Fassi, s. 16, (C. II, s. 13); ibrahim Fassi, s. 6,

(C. II, s. 46); Uzeyr Fassi, s. 27, (C. II, s. 103).

tO. Yukarida i§aret ettigimiz tevhid ile vahdet-i viicud arasindaki munasebeti bu rubaide de

gdrmekteyiz.

it. A. Avni Konuk; Mesnevi-i §erif §erhi, Mukaddime, s. 27; Fususu'l-Hikem §erhi,

Uzeyr Fassi, s. 27, (C. II, s. 103).
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Ibnii'l-Arabi'nin ifadelerindeki, meratib anlayi§mdan ileri geldigini
yukanda agikladigimiz, tezadh cumlelere dikkat eden ibn Teymiye'ye
gore "Varlik zahiri itibariyle halktir; batim itibariyle de Hak'tir" ifadesi
"hululiyye" sozudiir. Qunkii ona gore "vahdet esasini savunan kimsenin
zahir-batm ikiligi ile ilgisinin olmamasi gerekmektedir82 . Vahdet-i vucudu
vahdet-i mevcud suretinde anlayip, sufilerin "ayniyyet" ve "gayriyyet"
anlayisjanna dikkat etmeyip bu manayi ifdde eden cumleye "hululiyye"
sozu demek, Ibn Teymiye'nin kendi anlayi§inin boyle oldugunu gosterir,
bu ciimleyi soyleyenlerin anlayisim gostermez. Hulul ve ittihadi a^ikga
reddeden mutasavviflann bu veya benzeri inancjarla itham edilmesi, Ibn
Teymiye gibi muelliflerin sufilerin fikirlerini anhyamamalan neticesinde
ortaya gikmi§tir diyebiliriz. Hulul, ittihad ve tenasuhu, doktrinlerinin
geregi olarak, daima reddeden mutasavviflann "hululi" oldugunu
soylemek sonra da onlari, kendilerine anlayissizhk neticesinde bir itham
ve iftira olarak yakishnlan bu kanaate sahip imi§ gibi gosterip "tekfir"
etmek, ilim ve imanla bagda§ir bir davrani§ olarak gorunmemektedir. A.
Avni Bey "Hulul Hak Teal&'nin, kulun ve zahirde gorulen esjanin
viicuduna duhulu demektir. Ne Fususii'I-Hikem'de, ne Sadreddin
Konevi'nin Fusus §erhi'nde, ne de Mesnevi'de hulule benzer bir man3
yoktur"83 diyerek bu turlu ithamlan butuniiyle reddetmektedir.

Vahdet-i viicud ve Panteizm arasmdaki farklar

Ahmed Avni Bey Mesnevi §erhi'ne yazdigi "Mukaddime"de
"Miistesnkler vahdet-i viicud ilmini 'panteizm' dedikleri 'vucudilik'
felsefesi anladiklanndan, Mesnevi-i §erifte vahdet-i vucuda dair olan
beyanati da bu kabilden addederler; ve Hz. Mevlana'yi da bu meslek
erbabindan biiyuk bir feylesof bilirler. Halbuki vahdet-i viicud ilmi,
muhakkiklann delile degil, mu§ahedeye miistenid olan mu'tekadleridir"
diyerek aralanndaki farklan on bir maddede gostermistir84 . "Vahdet-i
mevcud", "vucudiyye" ve "vucudilik" tabirleriyle ifade edilen ve felsefi bir
sistem olan panteizmin85 vahdet-i viicud ile aym zannedilmesi, Avrupa

82. Dr. Mustafa Kara; A.g.e., (Doktora tezi), s. 50.

83. A. Avni Konuk; Mesnevi-i §erif §erhi, Mukaddime, s. 20.
84. Bkz. A.g.e., Mukaddime, s. 25-27.

85. Bati felsefesinde "panteisme" kelimesi 1705 yillarinda Toland tarafmdan ortaya
atilmi^tir. "Her §ey Tann'dir; Tann ve alem bir tek §eydir" gorus,unde olan bir
doktrindir. Iki ayn manada anla§ilmi§tir: 1. Yalniz Tann gergektir; alem O'nun zuhur
veya suduru olup, alemin devam eden bir gercekligi ve farkh bir cevheri yoktur 2.
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miistesrikleri arasinda ba§lami§ bizde de bazi yazar, dii§uniir ve ilim

adamlan tarafmdan vahdet-i viicud terimi yerine ve onunla e§ manah bir

terim zannedilerek kullanilmi§tir. Ama iki gorii§ arasindaki farki

kavrayanlar vahdet-i viicud doktrininin "panteizm" terimiyle ifade

edilemiyecegini belirtmi§lerdir86 . Islam diinyasinda kullanilan

"viicudiyye" ve "vahdet-i mevcud" tabirlerinin ne zaman ortaya giktigi,

neyi ifade ettigi iizerinde de aynca cahsmak faydali olacaktir saniyoruz.

A. Avni Bey'in iki dii§iince arasinda tesbit ettigi farklan, iizerinde

a^iklamalara girmeksizin, biraz hiilasa ederek burada zikr etmek istiyoruz.

Zira vahdet-i viicud anlayi§inin en miihim kitaplanndan bin olan

Fususu'l-Hikem ve serhinin daha iyi anlasrimasinda yardimci olacagini

dusuniiyoruz.

1. Vahdet-i viicud ilmi peygamberler ve onlann vansleri olan veliler

vasitasiyla, hakiki menba' olan Cenab-i Hak'tan nazil olmu§ bir ilimdir.

Vucudilerin (panteistler) ilmi ise, cismani duygulan ile bu siifli alemden
aldiklan bilgileri delil kabul ederek varhgin birligini sezmelerinden
ibarettir.

2.
,f

Vahdet-i viicud mii§ahidleri" (vahdet-i viicudu mu§ahede eden)

muhakkiklar arasinda ihtilaf yoktur. Fakat viicudiler arasinda ihtilaflar

vardir. Qiinkii ilimleri hislerinin ve nazari akillannin icad ettikleri delillere

dayanmaktadir. His ve akillann idrak dereceleri ise birbirinden farklidir.

3. Vahdet-i viicudu mii§ahede edenler Hakk'in zatina "mechul-i
mutlak" derler; ve onu her ge§it sifattan tecrid ederler. Fakat "uluhiyet"

mertebesinde, Hakk'm zatini i§itme, gorme, irade, kudret v.s. gibi

sifatlarla muttasif bilirler. Vucudiler ise Hakk'i "ilk illet" (Illet-i ula) ve
"cevher" olarak isimlendirirler.

4. Vahdet-i viicudu mii§ahede edenler taayyiinat ve e§y§nin
"hakikaf'inin Hak oldugunu soylerler; fakat taayyiinatin ve e§yanin
kendisine "Hak" demezler. "Hak Hak'tir; ve e§ya da kendi zalannda
esjadir" derler87 . Viicudiler ise e§yanin taayyunlerinin ve zatlanmn Hak
oldugunu soylerler.

Yalniz alem ger^ektir; Tann btitun bu var olanlarin bir toplamidir... Bkz., Andre
Lalande; Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, Paris 1972, s. 732-733.

86. Bkz. Leo Schaya; La Doctrine Soufique de TUnite, Paris 1962, s. 10, 26, 27, 99;

Titus Burckhardt; islam Tasavvuf Doktrinine Giri§, Ribat Yay., istanbul 1982, s.

32-37. ismail Fenni; Vahdet-i Viicud ve Muhyiddin Arabi, istanbul 1982, s. 61-

69.

87. Yukanda viicud mertebeleri ve vahdet-i viicud hakkinda soylediklerimize bakiniz.

Aynca yine yukanda sonlu ve sonsuz arasindaki miinasebet ve "na-mutenahi" kelimesi

hakkinda i§aret ettigimiz hususlar, §arihin "feza-yi na-miitenahi" ile ilgili cumleleri

okunurken goz oniinde bulundurulmahdir.
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5. Vahdet-i viicudu mii§ahede edenler arasinda farkh nazariyelere

tabi' olan firkalar yoktur. Vucudiler ise birbirinden farkh nazariyyeler

takip ederler.Mesela Spinoza'ya gore sifatlar, "cevher" kabul ettigi "illet-i

ula"nin zat ve hakikatini te§kil eden seylerdir.

6. Vucudiler varhgin birligi hakkindaki fikirlerinde vahdet-i viicudu

mu§ahede edenlere benzerler. Bu benzeyi§ Islam "zahir ulemasi"ni

vahdet-i viicud itikadindan iirkutur; ve Hakk'in e§yadan tenzih edilmesi

igin, onlar akli deliller ortaya koymaga mecbur olurlar.

7. Vahdet-i viicudu mii§ahede edenler "Vucud-i hakikinin her

mertebesinin bir hiikmii vardir; ve ona riayet etmek lazimdir" derler.

Binaenaleyh bu "suret alemi"nde Peygamber'in getirdigi §eriat ile tesbit

edilmi§ olan amellere son derece riayet ederler. Vucudiler ise, kendilerini

boyle bir kayit ile bagh ve miikellef bilmezler.

8. Vahdet-i viicudun son derece giic, anla§ilan inceliklerini (dakayik)

"zevk" ve "vicdan" ile anlamak igin once bunun, Kur'an, hadis-i §erifler

ve enbiya ile evliyanin lediinni ilimlerinin ozu (liibb) olduguna §uphe
etmeksizin inanmak, sonra da bu ilmin hakikatine vasil olmak i^in "bir

insan-i kamilin terbiyesi ve nazan altinda, ale't-tedric siiluk goriip hal-i

fenayi tahsil tahsil etmek lazimdir." Halbuki viicudilerin ilimlerini ve
aralarindaki ihtilaflari anlamak igin "akl-i dimagi ve zeka-yi tabii"

yeterlidir.

9. Vahdet-i viicud ilmi ilahi hikmetlere ait bir ilimdir. Bunu mii§ahede

edenlere "hakim-i ilahi"88 derler. Viicudilik ise tabii hikmetlere ait bir ilim

olup, muhtelif kavimlerin filozoflannca ifade edilmi§tir. Bu ilmin

alimlerine ise "hukema-yi tabiiyye" denir.

10. Vahdet-i viicudu mii§ahede edenlerin ilmi birbirlerinden ahnmi§
bir ilim degildir. "Fena-fillah" dedikleri halin vukiiundan sonra

kendilerinde meydana gelen bir "ilm-i §uhudi", yani mii§ahedeye dayanan
bir ilimdir. Viicudilik ise, filozoflarin birbirlerinden aldiklan, sonra kendi

akillanna gore geni§letip ifade ettikleri bir "ilm-i nazari", yani akli

gorii§lere dayanan bir ilimdir. §u halde vahdet-i viicud ilmi bir "ilm-i kal"

(soz ilmi) degil, "ilm-i haT'dir.

11. Vahdet-i viicudu mii§ahede edenler Cenab-i Hakk'i hem "tenzih"

ve hem de "tesbih" ederler. Vucudiler ise yalniz "te§bih" ederler. Nitekim
bunlarm kar§isinda islam zahir ulemasi ise yalniz "tenzih" ederler.

Muhakkiklann mii§ahedeleri ise ikisinin ortasindadir.

88. R. Guneon (Abdiiyvahid Yahya) Islam Tasavvufu (Kubbealti Akademi Mecmuasi,

Ocak 1985, s. 8-16) adh makalesinde "sufi" kelimesi ile "el-hikme el-ilahiyye" (ilahi

hikmet) arasinda ebced ilmi bakimindan bir ayniyyete i§aret etmektedir.
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§arih A. Avni Bey vahdet-i viicud ile panteizm arasindaki farklan

ibnu'l-Arabi'nin Fiituhat'indaki "Tenzih ederim o zati ki, esjayi izhar

etti; halbuki o zat esjanin 'ayn'idir" ciimlesini, yine Futuhat'tan alinmi§
"

0 zat-i Hak zuhurda her seyin 'ayn'idir. O'nu tenzih ederim ki, esjanin

zatlannda esjanin 'ayn'i degildir. Belki O, O'dur ve esja dahi esjadir"

ciimleleriyle tamamladiktan sonra, "Muste§rikler, bu sozleri anlayamayip

onlan vucudi feylesofian zannederler. Degil muste§rikler, senelerce

medreselerde Kur'an ve Hadis derslerinde dirsek curutmus, hocalar bile bu

sozlerdeki dakayiki anlamaktan aciz kahrlar"89 diyerek bahsi kapatir.

Bu maddeler icmde dikkati §u noktalara c,ekmek isteriz ki, tekrar tekrar

kullanilan "vahdet-i viicud mu§ahidleri" ifadesiyle "vahdet-i viicud"un bir

"mii^ahede", "zevk", "hal" ile "fena-fillah" neticesinde elde edilmi§ bir

"ilim" olup akli bir nazariye olmadigi, "mertebe'ler anlayi§ina mutlaka

riayet etmek gerektigi ve bu ilme kitaplar okuyarak degil90 , kendisi bu
mertebeleri daha once kat' etmi§ bir "insan-i kamil"in terbiyesiyle

ula§ilacagi belirtilmektedir. Elimizdeki bu §erhde de bu ana fikirler yeri

geldik^e, muhtelif bahislerde, tekrar tekrar ifade edilmi§tir. §arihin

"Mukaddime"de zikr ettigi91 Molla Cami'nin §u rubaisi, tasavvuf ehlinin

vahdet-i viicud ve tevhid ilmini elde etmekte kullandiklan usuliin "kitabi"

ve "akli" olmadigini, seyr ii suluk ile "fena"dan sonra bu manaya
ula§tiklarini gosterrnektedir:

"Ey kevn ii mekanin hulasasi olan insan! Tevhid-i Hakk'i soz ile

bulmak miimteniattandir. Git viicud-i vehmini nefy et ki, Fususui-
Hikem den ve Fahreddin Iraki'nin Kitab-i Lemeat'indan bulamadigm
bir sirn kendinde bulasin."92

Fusus'u fransizcaya terciime eden Titus Burckhardt'in §u ciimleleri

de, bu rubaide ifade edilen manayi agiklamakta ve tamamlamaktadir:

"Bizzat Ibn Arab! belirtir ki, giizel ahlak ve manevi faziletlerin kemale
eristirilmesi, insan tasavvufi doktrinin temel hakikatleri otesinde teorik bir

bilgiye sahip olmasa bile, 'kalb'in aydinlanmasi neticesini verebilir.

Halbuki metafizik doktrinin iyi anla§ilmasi,bu bilginin §ahista fiilen

89. A. Avni Konuk; Mesnevi-i §erif §erhi, Mukaddime, s. 27-28.

90. ismail Hakki Bursevl "Kasir olanlara erbab-i hakayik kitaplarmi tetebbu' veya

kable's-siiluk kiraat etmek yoktur. Zira mazarrati hadden artuktur.Meger ki ziyade

kalb-i selim ve tab'-i miistakim ehli ola. Ya'ni kuvvet-i akl-i kudsi ile idrak ve

ihataya mecal bula. Bu hod nadir dii§er..." ciimleleriyle bu manaya i§aret etmektedir.

Bkz. Ruhu l-Mesnevi, C. II, s. 516.

91. Bkz. burada, s. 2.

92. §arih bu rubai ile yukanda hulul ve ittihad bahsinde naklettigimiz Mevlana'nin

rubaisini, vahdet-i viicud ile panteizm arasindaki farklan belirttigi 10. maddede
zikretmektedir.
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gerQekle§mesini garanti etmez. §unu da ilave edelim ki, sadece' kalb
aynasinin temizlenmesi'ni ogreten, fakat yiice hakikatler (hakayik)

bahislerinde hiq konu§mayan sufiler vardir."93

Fusus ve §erhiyle alakah mes'eleler arasmda miihim gordugiimiiz ve
Fusus'un anla§ilmasina yardim edecegini umdugumuz yukandaki
bahisleri, daha ba§ka ele ahnmasi gereken hususlar varsa da, burada
uzatmaksizm bitirmek istiyoruz.

93. Titus Burckhardt; La Sagesse des Prophetes, introduction, s. 14.
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Ahmed Avni Konuk



MUKADDIME

Lisan-i imkan-i ilahisi ile Zat-i vacibii'l-vucuda hamd olsun ki, 1

mediyk-i ademde bunahp kalan sif£t ve esma-i namutenahisini nefes-i

rahmanisi ile tenfis ederek onlara viicud-i piir-cudundan her bir mertebe-i

tenezziilun icabina gore birer vucud bah§, ve kemalat-i ilahiyyesini tafsilen

miisahede etmek icm onlann hey'et-i mecmuasini ayine ittihaz eyledi.

Salat ve selam, enbiyanm hatemi ve a'refi olan Muhammed Mustafa

Efendimiz'in uzerine olsun ki, onun hakikati meratib-i tecelliyatm a'la ve

eclasi; ve taayyunii mertebe-i insaniyyenin ecma 1 ve e§melidir. Ve onun

feyzi bi'1-riimle envann menba'i olan ism-i c§mi'-i ilahiden vaki' olup,

rahmet-i ilahiyye bi'l-ciimle hakayikma, onun hakikatinden tevzi' olunur.

Tarziyye-i bi-intihS
?
mazhar-i etemm-i ism-i Hadi olan o hatem-i en-

biya (a.s.v.) Efendimiz'in al ve ashabi ve verese-i kummelini uzerine ol-

sun ki, her biri sema-i hidayetin niicum-i pertev-fe§am olup zulmet-i

tabiatta Hak ve hakikate musil olan yolu §a§iran kimselere birer reh-

num^dir.

Ey tesne-i hakikat olan mii'minin-i miitefekkinn! Bu kitab-i miinif,

zubdetu'l-kamilin ve kidvetu'l-muhakkikin §eyh-i Ekber Muhyiddin ibn

Arabi (r.a.) efendimizin te'lif-i alilerinden olan Fususu'l-Hikem'dir.

Maanisi Hz. §eyh'in kalbine (S.a.v.) Efendimiz tarafindan ilka, ve nam-i

latifi zat-i risalet-penahileri tarafindan tevsim buyruldugu cihetle, viicud-i

unsuride merkuz dimag-i fa'alin eseri ve nazar-i aklinin netayic-i istidlalati

degildir. Serapa asl-i hakikiden kulub-i enbiya (aleyhimu t

s-selam)a
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miinzel olan maarif ve hikem-i ilahiyyeden ibaret, ve ehl-i takyid olan

erbab-i ukuliin bilmedigi ve idrak edemedigi hakayik ile / mala-maldir.

bjlL: S Jjffj JjK (Bakara, 2/216).

imdi bu kitab-i miinifi hatm ederek mundericatim zevkan arif olanlar,

mebde 1 ve maadin ne demek oldugunu, ya'ni kendisinin ve muhitinin ne-

reden gelip nereye gittigini ve her mevtinda ne ic,in meks ettigini ve

hakikat-i viicudu anlarlar. Cehlin zevali ile artik gun ii gira munkati', ve

alem nazarlarmda bir tema§a-gah-i latif olur. Velakin yalniz cehlin zevali

kafi degildir; belki viicud-i insanide a'zam-i kuva olan
,fvehm"in dahi

zevali lazimdir. Bu ise ancak bir insan-i kamilin isti'dada gore terbiyesi ve

bu terbiye dairesinde siilukiin itmami ile olur. Zira bilmek ba§ka ve olmak

yine ba§kadir. Bilmek ile viicud-i vehminin nefyi ve tevhid-i hakikiye

vusul kabil degildir. Meger ki hakkinda inayet-i ezeliyye mesbuk ola.

Ale'l-kaide bu illetin zevali bir tabib-i hazikin tedavisi ile miimkin olur.

Beyt:

Terciime: "Ey kevn ii mekanm hulasasi olan insan! Tevhid-i Hakk'i

soz ile bulmak miimteniattandir. Git, viicud-i vehmini nefy et ki,

Fususu'I-Hikem'den ve Fahruddin Iraki'nin Kitab-i Lemeafindan
bulamadigm bir sirn kendinde bulasin."

Ma'lum olsun ki, §eyh-i Ekber (r.a.) hazretlerinin mu'terizleri ve

hususiyle bu kitab-i alinin miinkirleri vardir. Bunlar hulasaten bervech-i ati

tasnif olunabilirler:

Birinci sinif: Kendi ilim ve irfanlanna magrur olan ziimre-i hasudandir

ki, cenab-i §eyh hazretlerinin zahir ve bahir olan fazl ve kemalini

gekemediklerinden, onlann bu su'-i hulklari, inkarlanna sebep olur.

Ikinci simf: Birinci sinifin mukallidleridir ki, hiq bir kiymetleri yoktur.

/ Ugiincii sinif: Hz. §eyh*in beyanaM aliyyelerini havsala-i idrakleri

kabul etmeyen fuhum-i kasira erbabidir. Bunlann sebeb-i inkarlan acz ve

saika-i taassubdur ki, hallerine acinir. Bunlar §eriati vesile ittihaz edip
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hakayik-i mezkurenin mugayir-i seriat oldugunu, ve binaenaleyh onlan

miitalaa ve tefekkur ile mesjul olan kimselerin varta-i kiifre du§eceklerini

iddia ederler. Kendileri hakayiktan tebaud ettikleri gibi, baskalarim da

teb'id ederler. (Kehf, 19/104). Halbuki bu

hakayikin kaffesi liibb-i Kur'an ve ahadisdir; ve peygamberan-i izam ha-

zaratinin kulub-i §eriflerine nazil olan hikemdir. "Kufr"un bir ma'nasi da

"setr"dir; Hakk'i setr eden kimselere "kafir" derler. Bir putperest Hakk'm

tecellisini ancak mahdudu'l-mikdarina hasr ettigi ve diger tecelliyat-i

Hakk'i setr ve inkar eyledigi iciri kafirdir. Eger bir kimse viicud-i mutlak-i

Hakk'i Aiil 4s>-j Ijjjj UjU (Bakara, 2/115) ayet-i kerimesi mucibince

cemi'-i zerratta miisahede edebilmek ilmini okudugu i<jin kafir olursa,

sifat-i mii'miniyyet, emr-i viicudu "Hak" ve "halk" diye iki miistakil

kisma tefrik eden mutaassibine mi tevcih edilmek munasib olur? Ve bu

mutaassibinde §irk-i hafi olduguna subhe yoktur.

Dordiincii sinif: Uc^uncu sinifin mukallidleridir ki, bunlar da pek

bicaredirler.

Be§inci sinif; Zevk ve me§rebleri Hz. §eyh-i Ekber efendimizin zevk

ve mesjeblerine uymayan urefadir. Bunlar ulema-i billahdan olup Hz.

§eyh'i ta'zim ve oniann velayetlerini tasdik ile beraber ba'zi mesailde

muhalefet ederler.

Altinci smif: Zevkan ve me§reben Hz. §eyh-i Ekber efendimizin

muradat-i aliyyelerini anlayan muhakkiklardir. Bunlar Hz. §eyh'e hie, bir

mes'elede muhalefet etmeyip siikut ile beraber, esrar-i ilahiyyenin if§asim

ho§ gormezler; ve halki miitalaa-i Fusus'tan men'ederler. Halbuki bu

hakayik ve maarifin hak oldugunu bilirler. Vel&kin ewelen, fuhum-i zaife

ashabimn bu hakayiki yanh§ anlayip Hak hakkinda su'-i i'tikada

du§melerinden havf ederler. Saniyen, ashnda sahib-i zeka olmakla beraber

tab'inda fisk ve hubb-i diinya ve can galib olan kimselerin / bu hakayik ve

maarifi okuyup, re§adet da'vasina kiyam ve bunlan sermaye-i ezvak-i

nefsaniyye ittihaz etmelerinden korkarlar. Binaenaleyh oniann men'leri

sefakaten'li'l-ibad olmus, olur.

Fakir derim ki, Fususu'I-Hikem'in dahi Kelamullah gibi iki
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Mssiyyeti vardir: u^UJl ^ J-i* Cj IJf ^ ^Mii \J? % (Bakara, 2/

26) Ya'ni okuyaniann bir kisrm hidayete vasil olur, bir kismi da dalalete

dii§er. Kur'&n-i Kerim bu hassiyyetleri cami' olmakla beraber onu miitalaa

ve kintat eden kimseyi men' etmek caiz degildir. ZM Kur'an bir mihekktir;

altin ile bakir aynlmak iqin gelmi§tir. Fususu'l-Hikem dahi oylece bir mi-

hekkdir. Akil ve irfan sahibleri bir kerre kendilerini ona vurmahdir, ta ki

Hak icjn hiiccet-i baliga sabit olsun! Ve neticede ^r-^uJl
J> j*jj

iaM ^ jjy

(§ura, 42/7) sirn kuvveden fiile gelsin.

Sunuf-i mezkure taraflanndan cenab-i §eyh (r.a.) hazretlerinin

beyanat-i aliyyelerine kar§i vaki' olan i'tiraz&ta muhakkikm hazarati

cevab-i §afi vermi§ ve bunlan havi olan kiitiib ve resail el-yevm eydi-i

nasda tedaviilde bulunmu§ oldugundan burada tekrir-i tafsilat zaid goriiliir.

Bu hususta ma'lumat almak isteyen zevat-i kiramm fudaladan merhum
Bursah Tahir Bey'in Terciime-i Hal ve Fazail-i §eyh-i Ekber Muh-
yiddin ibn Arabi namindaki matbu' risalelerini ve onda isimleri mezkur

olan resaili miitalaa buyurmalan §ayan-i tavsiyedir.

Birinci fasil : Viicud

"Viicud"un lisanimizda mukabili "varhk", ve lisan-i fariside

"hesti"dir. Ma'na-yi lugavisi "matlubu bulmak"tir. Orfte miista'mel olan

"cisim ve beden" ma'nasi kiitiib-i liigatte ancak ma'na-yi mecazi olarak

mezkurdur. Istilah-i sufiyyede "zii'l-vucud olan mevcudMan ibarettir.

imdi viicud iafzi ile bir hakikat murad olunur ki, onun varhgi kendi

zatindan ve kendi z&ti iledir. Ve baki mevcudatin varhgi ondan olup onun-

la kaimdir. Muhakkikin-i mutasavvife alem-i kelamda, 6 hakikate i§aret

icjn "La-taayyiiii" / ve "viicud-i mutlak" derler. Qiinkii zat-i viicud bu

mertebede hie, bir "isim" ve "sifat" ve "fiil" ile mukayyeden miiteayyin

degildir; bi'l-ciimle kuyud-i taayyiinattan mutlaktir. Belki kaffe-i taayyiinat

bu mertebede ayn-i zattir.

"Viicud-i sirf" derler. Qiinkii zat, isim ve resim ve na't ve vasiftan ken-
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di sirafeti ile halistir.

"Zat-i sadic" ve "ayn-i kafur" derler. Zira esma ve sifat ve efal levnin-

den sade ve safidir; ve hiq bir levn ile miilevven degildir.

"Mechulu'n-na't" derler. Zira bu mertebede cemi'-i nuut ma'ruf ve

meshud degildir. Ve na't ise ism-i siibuti ve selbiden ibarettir. Bu merte-

bede tasavvur-i siibuti ve selbiden hie, birisi yoktur. Binaenaleyh

mechulu'n-na't olur.

"Ezelu'l-azal" derler. Zira viicudun bundan yukan bir mertebesi yok-

tur. Ve cemi'-i meratib bu mertebenin ma-dunudur.

"Gaybii'l-guyub" derler. Zira a'yan-i sabiteden i'tibaren ta misal-i mut-

laka kadar olan gayb-i izafi meratibi, bu mertebede gaib-i mutlaktir. Ne ta-

savvur-i haricileri ve ne de tasawur-i ilmileri vardir.

"Munkata'u'l-isarat" derler. Zira bu mertebede bi'l-cumle i§arat-i esma

ve sifat miinkati'dir. "et-Tevhidii iskatu'1-izafat" bu mertebede vaki' olur.

"Mtinkata'u'l-vicdani" derler. Zira bu mertebede tasawur-i vicdan yok-

tur. Bu ifade "zat i^in vicdan yoktur" ma'nasina degildir. ^unkii tasavvur-i

vicdan ilim mertebesinde olur. Bu mertebede ise ilim mutasavver degildir.

Binaenaleyh eser-i ilimden ibaret olan vicdan dahi yoktur.

Sual: Zatin zata vicdam olmamak olur mu?

Cevap: Bir seyi bir seyden selb etmek i^in, o seyin -velev ki hayalen

olsun- subutu lazimdir. Halbuki viicud-i hakiki muvacehesinde ilim ve

hayal dahi mevcud degildir ki, keyfiyyet-i selb vaki' olabilsin.

Bu isimler "la-taayyiin" isminin muteradifidir. La-taayyiin mertebesi

cemi'-i taayyiinatin selbidir. Boyle olunca / la-taayyiiniin tasavvurundan

zat "miinkata'u'l-vicdani" olur. "Miinkata
4
" lafzi feth-i "ta" iledir; ve

"vicdani"deki "ya" dahi nisbettir.

"Gayb-i hiiviyyet" derler. Zira viicudun cemi'-i meratibi bu mertebede

meratib-i zuhura nisbetle gayb ve fikdan icjndedir. Nitekim karanlik ge-

cede bi'l-ciimle e§ya bi'l-fiil mevcud-i haricidirler. Fakat galebe-i zulmetten

na§i e§ya asla goriinmez. Zira olmamak ba§ka, ve olup da goriinmemek

yine baskadir.
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"Aynu'l-mutlak" derler. Zira zat-i sirf bu mertebede min-kiilli'l-vucuh

mutlaktir; bir vech ile ki, kayd-i mutlakiyyetten de mutlaktir.

"Zat-i bila-i'tibar" derler. Zira zatin cemi'-i i'tibarati bu mertebede bila-

i'tibardir. s.^ *~ j& aJUI oLT bu mertebeden kinayedir.

ism-i "la-taayyun"un miiradifi olmak iizere muhakkikin bu mertebeyi

atideki isimler ile de tevsim ederler:

"Zat-i ahadiyye", "zat-i hiiviyyet", "zat-i bila-taaddiid", "gayb-i

mechul", "mahzen-i §uun", "evvel-i la-nihaye", "hesti-i mutlak", "kenz-i

mahfi", "ahadiyyet-i sirf", "zat-i hiive hiive", "viicud-i baht", "gayb-i

masun", "ademu'l-adem", "ahir-i la-bidayet", "hesti-i sade", "mechul-i

mutlak", "ahadiyyet-i mutlak", "zat-i mutlak", "viicud-i mahz", "gayb-i

meknun", "kidemii'l-kidem", "gayetii'l-gayat", "hesti-i sirf", "viicud-i

hakiki", "ahadiyyet-i zat", "zat-i sirf", "tufan-i mahz", "meknunu'l-

meknun", "hafaii'l-hafa'", "nihayetu'n-nihayat", "hakikatii'l-hakayik",

"Hakk-i hakiki", "alem-i zat", "zat-i baht", "gayb-i mutlak", "butunu'l-

butun", "makam-i ev-edna", "ma'dumul-i§arat", "ebtan-i butun".

Hakikat-i vucud bir mefhum-i kiilli-i nurani oldugundan o kadar latiftir

ki, onu akil, fehm, vehim, havas ve kiyas ile anlamak mumkin degildir.

Zira alat-i idrak olan bu vesait-i ma'dude, o eltaf-i latifin muvacehesinde

eksef-i kesiftir. Kesifin mertebe-i kesafette kaldikc,a kendi ash olan latifi

idrak etmesi mumkin degildir. /

Viicud-i mutlak oyle bir kenz-i bi-payandir ki, meknunati kendisinden

mahfidir. Zira viicud-i mahz kendi cemal-i zatisinde miistagraktir.

"Kendinden agahhk" bir sifat oldugundan, bu mertebesinde, viicud-i mahz

ondan dahi miinezzehdir. Viicud-i hadisin bu mertebeye asla suuru olamaz.

Zira hudus ve kidem yekdigerinin ziddidir. 01**^^ kaidesince bi-

rinin zuhurunda digeri ihtifa eder. Bunun icjn a'ref-i enbiya (s.a.v.) Efen-

dimiz AUi ol-s ^ Ijj&ls^ kavl-i serifi ile hadisu'l-viicud olan abdin fikir ile

bu mertebe-i viicudu idrak edemeyecegini tefhim buyurmu§lardir. Bu

mertebede viicud tecelliden miinezzehdir. Zira tecelli mesjyyet ile olur Hal-

buki mesjyyet bir sifat oldugundan viicud-i mahz ondan dahi miinezzehdir.
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Viicud-i hakiki oyle bir mefhum-i kulli-i vahidu'l-ayndir ki, hudud ve

cihet kabul etmez. Zira bir had kabul etse, haddi bittikten sonra diger

viicuda ge^ilir; ve haddin nihayeti olan her bir viicudu ta'dad etmek

miimkin olur. Bu ise munafl-i vahdettir. Cihet ise bir §eyin diger bir §eye

olan vech-i mukabili olup bu da hududu icab ettiginden, viicud hakkinda

bu da mutasavver degildir. Binaenaleyh viicudun vahd3niyyeti adedi olan

"birlik" degildir; belki bir muhit-i namiitenahi olan varhktan ibarettir. Ve

kendisinin bir mebdei olmayip belki kendisi cemi'-i mevcudatin mebdei ve

men§eidir. Farz edelim ki, bir mevcud-i mukayyed ve miiteayyin olan her-

hangi bir §ahis arzin herhangi cihetinden fezaya dogru na-mahdud zaman-

larda tayaran etse bir intihaya vusul miimkin degildir. Zira onun bu seyri

"viicud" igindedir. Ve feza-yi la-yetenahi ayn-i viicuddur.

Sual: Bu vucud-i hakikinin bir mebdei var midir?

Cevap: Bu sual na-becadir. Zira vehmin ic§d ettigi bir suSldir. Her ne

kadar vehme gore bir sual varid gibi gdriinurse de, hakikatte boyle bir sual

yoktur. Ve kuvve-i akliyye bu sualin na-beca oldugunu bir ka§ vech ile

isbat edebilir. §6yle ki:

1. Viicuda bir men§e' tahayyulii, evvelce yok idi, sonradan var oldu,

demek ma'nasmi mutazammin olur. Halbuki evvelce yok olan seye var

denemez; ve bunun kabulii, "yokluk" kendisinin ziddi olan / varhga te-

beddiil etti demek olur. Halbuki yok olan var olamaz ve var olan da yok o-

lamaz.

2. Bir mebdee istinaden var olan sey, viicud-i hakiki degildir. Belki

kendinden evvelki viicudun izafatmdan ve miiteallikatindan olur. Su ile

buz arasindaki nisbet gibi.

3. Mademki varhga bir men§e' tahayyiil olunur; bu men§ee de, diger

bir mense' tahayyiil olunabilir; ve bu tahayyiil boylece ila-nihaye teselsul

edip gider. Ve bu teselsul viicudun degil, yokluklann teselsiilii olur. Ve

boylece gidilip bir asl-i hakikiye istinSd etmek miimkin olamaz.

Binaenaleyh bu teselsul, vehmin icad ettigi bir ma'na oldugu igin, akl-i

selim indinde fasid olur. Esasen adem, bo§luk ve siikundur. Ve teselsul ise

doluluktan ve hareketten ba§ka bir §ey degildir. Binaenaleyh teselsul ade-
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min §am degildir. Bu i'tibar ile de evvelce yok olan §eyin bi't-teselsiil var

olmasi caiz olmaz.

Ikinci fasil : Adem

Mefhum-i adem, zihinde hasil olan bir ma'na-yi kiilli-i zulmanidir; ve

ma'na-yi kiilli-i nurant olan viicudun ziddi ve mukabilidir. Viicudu,

"ademii'l-adem" diye ta'rif ettigimiz gibi, ademi de "ademii'l-viicud" diye

ta'rif ederiz. Adem oyle bir zulmet-i ezeli ve ebedidir ki, ondan ezelen ve

ebeden bir §ey gikmaz; ve oyle bir siikun-i ezeli ve ebedidir ki, ondan eze-

len ve ebeden hareket zahir olmaz. Viicud, namiitenahi olup bir hadde

miintehi olmadigi i§in, ademin tahakkuk edebilecegi bir saha mevcud
degildir; binaenaleyh adem la-§ey'-i mahzdir. Viicud daima vahid olup,

kendi hakikat-i hakikiyyesi iizerinde bila-tagayyur ve bila-tebdil bakidir.

Ve adem dahi kezalik ademiyyeti iizerinde sabittir. Viicud asla adem olmaz;

ve mevcud ma'dum olmaz; ve ma'dum dahi mevcud olmaz. Zira kalb-i

hakayik muhaldir. imdi "viicud" hak, ve "adem" batildir. Muhakkikin-i

sufiyye bu ma'naya atideki istilahat ile i§aret ederler:

"Adem-i hakiki", "adem-i mahz", "adem-i mutlak", "batil-i mutlak",

"adem-i sirf", "ademu'l-vucud", "batil-i hakiki."

/ Adem iki nevi'dir: Birisi bu zikr olunandir; digeri "adem-i izafi",

"adem-i i'tibari" ve "adem-i mukayyed" dedikleridir ki, bu adem
cekirdegin igindeki agacin ve sulb-i pederde olan veledin suretleri gibidir.

Ya'ni bi'l-kuvve mevcud ve bi'l-fiil ma'dum olan e§y& adem-i izafidedir.

Adem-i izafi, vucud-i mahz ile adem-i mahz arasmda bir berzahtan

ibarettir.

U^uncii fasil: Viicud-i Izafi

Viicud-i izafi bir asl-i hakikiye miistenid olup, ondan ne§'et eden

bir varhktir ki, ona "viicud-i zilli", "viicud-i mukayyed", "vucud-i
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miimkin" de denir.

Viicud-i izafi viicud-i mahz ile adem-i mahz arasmda vaki'dir. Zira bir

yiizii ademe, bir yiizii de viicuda nazirdir. Binaenaleyh o "mevhum-i

mahz"dir. Hakikatte vucud-i miistakilli yoktur. Belki viicud-i mahz-i

latifin sifat-i arizasi olan mertebe-i kesafetten ibarettir. Mesela buhar mev-

cut oldugu halde, kemal-i letafetinden, basar-i hissi ile idrak olunmaz.

Mertebe mertebe tekasuf ettikce mahsiis olur. ilk tekasiifte bulut olup ba-

sar-i hissi idrak eyler; fakat goz kapamp bulut iginden miirur edilse, temas

ile hissolunmaz. Bulut tekasuf edip su oldukda, mecmu'-i havass ile idrak

olunur. Su incimad edip buz oldukda, kemal-i kesafetinden azhar olur.

Eger buhan vucud-i hakiki farz edecek olur isek, onun bulut, su ve buz

suretleri sifat-i anzasindan ibaret olur. Ve sifat-i anzada asl olan adem

oldugundan, onlara viicud-i hakiki sahibidir denemez. Viicud-i hakiki, an-

cak buhar olup, bu suretlerin sebeb-i kiyami olmu§ olur. Ve tagayyiirat ve

istihalat-i miitevaliye viicud-i hakikinin degil, belki sifat-i anzasindadir.

Zira vucud-i hakiki tagayyiirat ve istihalattan munezzehdir. l§te bu misale

mutabik ve muvafik olarak senin ve benim bi'l-cumle esja-yi kesifenin ve

suver-i hayaliyye ve cevahir-i miicerredenin viicudlan, hep / viicud-i

hakikinin sifat-i anzasinin istihalatindan ba§ka bir §ey degildirler. Onun

icm mevcudat-i kevniyyeye "suver-i hayaliyye" ve "niifus-i vehmiyye" de

derler. Bu mevcudat-i zilliyye ve izafiyye, viicud-i hakikinin edillesi ve

alamatidir, Nitekim bir yerde bir buz pargasi gorsek, suyun viicuduna; ve

keza onumiizde bir golge gorsek, arkamizda golge sahibinin viicpduna is-

tidlal eyleriz. Nitekim Hak Teala hazretleri: U^j j olj_J-JI jii- ajU^

j

yji b[ ft*—**- J* y>j U^_-i (§ura, 42/29) ayet-i kerimesinde

sem^vat ve arz ile, onlarda mebsus olan devabbin alamat-i viicuddan

oldugunu beyan buyurmus, ve bizlere bu izah olunan hakikati duyur-

mu§tur.

Dordiincii fasil: Tecelliyat-i viicud

Ma'lum olsun ki, viicudun meratib-i muhtelifeye tenezziil suretiyle te-

cellisi, ancak zuhura "meyl" ile miimkindir; ve "meyl" dahi mesjyyetten
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ibarettir. Halbuki mesjyyet bir sifat ve bir nisbet oldugundan, cemi'-i niseb

ve sifattan muarra ve miinezzeh olan viicud bu sifat-i mesjyyetten dahi

miinezzehtir. Zira viicud-i mutlak cemal-i zatisinde miistagraktir; ve

istigrakta mesjyyet olmaz. Binaenaleyh viicudun mertebe-i vahdete, ya'ni

mertebe-i uluhiyyete, tenezziilii istigrak-i cemal-i zMsinden mertebe-i

agahiye gelmesi demektir ki, bu da me§iyyet ile degil, belki onun iktiza-yi

zatisidir. Iktiza-yi z§tide ise sebeb ve illet mevzu'-i bahs olamaz. Viicudun

meratib-i tecelliyati yedidir:

1. La-taayyiin, 2. Taayyiin-i evvel, 3. Taayyiin-i sani, 4. Mertebe-i

ervah, 5. Mertebe-i misal, 6. Mertebe-i §ehadet, 7. Mertebe-i insan.

Bu tertib kulliyyat i'tib^riyledir; ciiz'iyyat i'tibariyle mer^tib-i vucudu

hasr ve ta'dad kabil degildir. imdi bu meratib ke§fi ve aklidir; zamani ve

hakiki degildir. Ya'ni viicud bir zamanda tecelli etmemi§ ve o an icjtade /

kendi cemalinde istigraki hasebiyle cemi'-i esma ve sifati kendisinde

miistehlek ve muzmahill olmu§ idi; sonra bir zaman geldi ki, bu istigraktan

ayihp kendisine geldi ve kendindeki sifata §uuru hasil oldu; ve bu zaman

dahi gectikten sonra dii§iinup dedi ki: "Bende bu kadar sifat var; bunlann

asanni izhar edeyim; falan seyi boyle yapayim ve falan §eyi de §6yle ya-

payim"; ba'dehu bu teemmiilii miiteakib esjayi icM etmege ba§ladi; ve

ciimlesini yoktan var etti. Bu, kat'a boyle degildir. Bu mer§tib ke§fe ve

akla goredir; yoksa zaman ile asla miinasebetleri yoktur. Zir§ viicudun te-

nezzulati ve tecelliyati viicud ile beraber kadimdir. Hudus, ancak suver-i

kesire-i avSlimin efradina nazarandir. Ve alem bizim alemimizden ibaret

degildir. Feza-yi la-yetenahide avalim-i bi-nihaye mevcud olup, peyderpey

tekevviin ve tefessiid etmektedir. Bu tekevviin ve tefessiidiin ne evveli ne

de ahiri vardir. Zira keyfiyyet-i halk ezeli ve ebedi olup, ne evveli ve ne de

ahiri vardir. Evveliyyet ve ahiriyyet, ancak efrad-i mahlukata nazarandir.

Be§inci fasil: Mertebe-i la-taayyiin, mertebe-i ahadiyyet

Bu mertebe viicudun mertebe-i ltlaki olup, cemi'-i nuut ve sifat
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izafesinden munezzeh ve her kayiddan, hatta kayd-i ltlaktan dahi mukad-

destir. Bu mertebe Hak Teala hazretlerinin kiinhii olup, onun fevkinde

baska bir mertebe yoktur. Viicudun bu mertebesi hakkindaki tafsilat, birin-

ci ve dordiincii fasillarda zikr olundugundan burada tekran zaiddir.

Altmci fasil: Mertebe-i vahdet, taayyiin-i evvel mertebesi

Bu mertebe zat-i bahtin istigrak-i cemalisinden, mertebe-i agahiye te-

nezziilunden ibarettir. Bu tenezziil viicudun iktiza-i zatisidir. Onun bu mer-

tebe-i agahisine "mertebe-i uluhiyyet" denir. Viicud bu mertebede kendi-

sindeki sifat ve esmayi al§-tariki'l-ihata miicmelen bilir. Ve sifat bu

mertebede kendisinin aym / oldugundan bu ilim, kendi zatina olan ilmin-

den ibarettir. Binaenaleyh viicud bu mertebede cemi'-i esma ve sifat ile

miisemma ve mevsuf; ve nuut ile men'ut oldugundan "Allah" ism-i

cami'inin mertebesidir; ve bu isim ile musemmadir. Bu mertebe, zat-i la-

taayyiinun, taayyiin suretiyle zuhur ettigi evvelki mertebe-i tenezziiliidur.

Buna "taayyiin-i evvel
M ve "ilm-i mutlak" da derler. Zira bu mertebede

zatm §uuru ve vicdam malum; ve gayriyyet kaydi olmaksizin mutlaktir.

Buna "vahdet-i hakiki" mertebesi de derler. Zira bu nefs-i "taayyiin-i ev-

vel"in ismidir ki, ^\J\ J\ jX^/il ya'ni "vahidden ancak vahid

sudur eder" demektir. Bu mertebede ta'did ve a'dad ve kesret ve efrad

yoktur. Beyne'n-nefy ve'l-isb&t musaviyu't-tarefeyndir.

"Felek-i velayetu'l-mutlak" derler. Zira "cevher-i evvel"den ibaret olan

taayyiin-i evvelin zahiri ve batim vardir. Onun batimna "velayet-i mutla-

ka" derler. jiJl -Sj dUU (Kehf, 18/44) bu velayetten kinayedir. Ve

onun zahirine "nubiivvet-i mutlaka" derler. Zira o, viicud-i ahadiyyet ile

vahidiyyet arasinda berzahtir. Mevvac-i ahadiyyetten feyz-i akdesi bi-

vasita kabul eder ki, nami "velayet-i mutlaka" dir. Ve vahidiyyet mevvaci

ile feyz-i mukaddesi ahz edip halka eri§tirir; namma "niibiiwet-i mutlaka"

derler. j—-ia—Mj jy, ^\ j \— c • < bu niibiivvete i§arettir. Cemi'-i
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velayet-i evliya ve niibiivvet-i enbiya ondan nes/et ve zuhur ederler. Bun-

dan na§i ona "felek-i sabitat" ta'biri ile kinaye ederler ki, ciimle seyyarat ve

sabitat nasil eflakte vaki' iseler, enbiya ve evliyanin niibiivvet ve velayet-i

kiilliyye ve ciiz'iyyeleri de dylece "velayet-i mutlaka"da vaki'dirler.

Buna "tecelli-i evvel" de derler; zira o, la-taayyunden evvelen zuhur

etti; ve mertebe-i hafadan ewelen miinewer oldu.

"Kabiliyyet-i evvel" de derler; zira o ciimle mahlukat ve mevcudatm

maddesidir; ve cemi'-i kabiliyyat ondan zahir olurlar.

"Makam-i ev edna" da derler ki, bu mertebenin fevkinde, zat-i sirf

mertebesinden gayri bir mertebe yoktur.

/ "Berzahu'l-berazih" derler; zira o, taayyiin ile la-taayyun arasinda

haildir ve cemi'-i berazihi cami'dir.

"Berzah-i kiibra" da derler; zira ahadiyyet ve vahidiyyeten ibaret olan

iki mertebe-i a'zami hamildir.

"Ahadiyyetu'l-cem
£ " de derler; zira bi-i'tibar-i iskat ve isbat, min-hay-

sii-hiye, zatin i'tibandir.

"Ma'den-i kesret" de derler; zira cevahir-i esma ve sifat bu ma'denden

zuhur ettiler.

"Men§e'u's-siva" da derler; zira cemi'-i miimkinat bu mertebeden

zuhur etti.

"Kabiliyyet-i kesret" de derler; zira butiin keserat-i esmaiyye-i

kulliyye-i il^ihiyye ve esma-i kevniyye-i kiilliyye bu masdardan zuhur etti.

"Feleku'l-hayat" da derler; zira medar-i hayat-i alem bu mertebeye

menuttur. Bu mertebe alem-i ervah ve ecsamin hakayikini muta-

zammindir. Her bir mertebeyi bir ism-i ilahi terbiye eder. Her bir mertebe-i

kiyaniyye hayat-i hakikiyyeyi ondan iktisab eyler. Ve "felek" ta'biri onun

uliivv-i mertebesinden kinayedir. Bu mertebenin bircok isimleri daha

vardir ki, onlar da bunlardir:

Zill-i evvel, berzah-i evvel, mertebe-i ula, madde-i mutlak,. alem-i

rumuz, hakikatu'l-hakayik, a§k-i ekber, zuhur-i evvel, ni§an-i evvel,

vasita-i ula, vahdet-i sirf, kenzii'l-kiinuz, hakikat-i mechul, cem'u'l-cem',

halk-i evvel, akl-i evvel, alem-i ma'na, alem-i vahdet, kenzii's-sifat,
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adem-i hakiki, kabe kavseyn, mahhlk-i evvel, akl-i kiill, hakikat-i mu-

hammediyye, mertebe-i rahmet, alem-i sifat, hakikat-i adem, lahut, viicu-

d-i evvel, kalem-i evvel, nur-i Muhammedi, alem-i icmal, levh-i mahfuz,

ism-i a'zam, ruhu'l-kuds, mevcud-i evvel, kalem-i a'la, diirretu'1-beyza,

viicud-i icmali, ummii'l-kitab, ruh-i a'zam, levh-i kaza, mebde'-i evvel,

sebeb-i evvel, berzah-i cami', hazret-i icmal, nuru'l-envar, ebu'l-ervah,

ar§-i mecid, makam-i §uhud-i cem'u'l-cem', ma'den-i kesret, men§eu's-

siva.

Bu mertebenin ismi cemi'-i sifat ve esmayi ve isti'dadat-i fitriyye ve

kabiliyyati cami' olan "Allah" dir. / Bu sifat ve esmanin asan kendisinde

zahir olsa da olmasa da yine "Allah "dir. ^^ d[ (Ankebut, 29/

6) bu mertebeye i§arettir.

Misal: Hal-i istigrakta bulunan bir ademden hicbir eser ve tecelli zahir

olmaz; ve bu hal iginde onda ne ilim, ne sem', ne basar, ne irade, ne de

kudret zahir degildir. Bunlarin ciimlesi o kimsenin viicudunda miistehlek

ve mutela§idir. Bu Ml-i istigraktan hal-i agahiye geldikde, bu ta'dad olu-

nan sifatlanyla muttasif olur. Ve onun hal-i istigraktan hal-i agahiye gelisj

kendi zatinin ve viicudunun iktizasidir. Yoksa kendi mesjyyeti ile

degildir. Ve hal-i agahiye geldikde, biitiin §uunat ve sifati kendisinde

miittehid bir haldedir. Ve kendinin bi'l-ciimle esmasmi ve sifatini cami'

olan bu adem, bunlarin asanni izhar etse de, etmese de yine ademdir.

Ademin siibut-i ademiyyeti icm asar ile zuhumna ihtiyac, yoktur. O, bun-

dan ganidir.

Yedinci fasil: Taayyiin-i sani mertebesi, mertebe-i vahidiyyet

Viicud, taayyiin-i evvel mertebesinde esma ve sifatini miicmelen bil-

mekle beraber bu esma ve sifatinin icab ettirdigi cemi'-i maani-i kiilliyye

ve cuz'iyyenin suretleri, bu taayyiin-i sani mertebesinde aynhrlar. E§ya-yi

kevniyye hakayikmdan ibaret olan bu suverden her birinin gerek kendi

zatina ve gerek kendi zatinin emsaline asla §uuru yoktur. Zira onlann

viicudlan ve temeyyiizleri ilmidir. Viicud bu suver-i ilmiyye sebebiyle

miiteaddid ve miitekessir olur. Ta'bir-i digerle bu suver-i ilmiyye, zat-i
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uluhiyyetin emr-i icada illeti olurlar. Ve bunlarm illet-i viicudu dahi camiLi

cemi'-i esma ve sifat olan zat-i uluhiyyet oldugundan, bundan delil-i na-

zariye muhalif olarak §u netice-i hakikiyye c,ikar: Illet olan zat-i uluhiyyet

kendinin illeti olan ma'luliin, ya'ni suver-i ilmiyyenin illeti olur; veyahut il-

15 let olan / suver-i ilmiyye, kendilerinin illeti olan ma'luliin, ya'ni z&t-i

uluhiyyetin emr-i icada illeti olur. Halbuki delil-i nazariye gore aklin

hiikmu, "illet olan sey kendi ma'lulii icjn ma'hll olmaz" demek idi. i§te

ilm-i tecelli balada izah olundugu iizere aklin bu hiikmiinii "illet olan sey,

kendi ma'lulii igin ma'lul olur" hiikmiiyle fesh etti.

Atideki misal zevk-i sahih ile teemmiil olundukda anla§ihr ki ? bu

hukiim, garbiyyunun "iskolastik" ta'bir ettikleri kiyl u kal cinsinden degil,

belki bir hakikat-i zahiredir.

Misal: Bir hattatin yazdigi levhamn illeti, o hattatin viicududur. Zira

hattatin viicudu olmasa, o levha mevcud olmaz idi. Binaenaleyh hattatin

viicudu illet ve levhanm viicudu da o illetin ma'luliidiir. Fakat o kimsenin

nisebinden bir nisbet olan hattatiyyet sifati olmayip da, bu sifat ondan bir

levha yazip izhar etmesini lisan-i isti'dad ile taleb etmese, o §ahistan bu

levha zuhura gelmezdi. §u halde levhamn icadina sebeb olan §ey, kendi

mucidinden, viicudunu taleb etmesidir. Bu surette levha ma'lul iken,emr-i

izharin illeti olur. Ve bu vech ile illet olan hattatin viicudu, emr-i izharda

kendinin illeti olan levha-i ma'luliin illeti olmu§ olur. Ya'ni hattatin viicudu

emr-i izharda ma'lul ve hem de levhamn icadina illet oldugu gibi, levhamn

viicudu dahi hem illet ve hem de ma'lul olur.

Imdi maddiyyunun madde kanununu beyan ettikleri sirada "umumiyyet

i'tibariyle kainatin sebebi yoktur" demeleri, hakikat-i emirdeki cehillerin-

den ve kullun niimunesi olan kendi nefislerinden gafil bulunmalanndan

ne§'et etmi§tir. Ve bu cehl ve gafletin men§ei de esfel-i safilin olan alem-i

tabiattan a'la-yi illiyyin olan zata sirf akil ve zeka ile uruc edilebilecegi zan-

nolunarak, enbiya (aleyhimii's-selam) ve onlann varisleri olan evliya-yi

kiram hazaratinm akval-i / aliyye ve ihbarat-i seniyyelerine kulak asma-

maktir.

Bu mertebede miiteayyin olan her bir suret-i ilmiyye, e§ya-yi
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hariciyyeden her birinin hakikati ve onu terbiye eden Rabb-i hassidir.

Istilah-i sufiyyede her bir suret-i ilmiyyeye "ayn-i sabite" ve hey'et-i

mecmuasina "a'yan-i sabite" derler. Miitekellimin "ma'lum-i ma'dum",

hiikema "mahiyyet" ve mu'tezile "§ey'-i sabit" derler. Taayyiin-i evvel

hakikat-i muhammediyyeden ibaret oldugu cihetle, bu hakikat-i muham-

mediyye cerni'-i hakayiki cami' olmus, olur. Bu taayyiin-i sani mertebesine

"vahidiyyet" denildigi gibi, "hakikat-i insaniyye" de derler. Ve atideki

esami ile de tevsim ederler:

Tecelli-i sani, kabiliyyet-i zuhur, hazret-i irtisam, mebde'-i sani,

mecmuu'l-ervah, maad-i ervah, miilk-i batin, felekii'l-hayat, berzah-i

sani, kevn-i cami*, men§e'-i sani, bed'-i sani, makam-i ervah, hazret-i

rububiyyet, miinteha'l-ma'rife, zuhur-i sani, alem-i melekut, alem-i esma,

perde-i vahdet, hazret-i cem', menseii's-siva, zill-i memdud, alem-i batin,

alem-i viicud, zill-i vahdet, men§e'u'l-kesret, hazret-i uluhiyyet, nefes-i

rahmani, alem-i emr, kenzu'l-ervah, miibin-i sifat, ahadiyyet-i kesret,

munteha'l-abidin, viicud-i mufaz, alem-i sani, ma'den-i ervah, ayne'l-

yakin.

Suver-i ilmiyyeden ibaret olan "a'yan-i sabite" kendi ademiyyet-i

asliyyeleri iizerindedir. Onlar viicud-i harici kokusunu koklamami§lardir.

Alem-i §ehadette zahir olan suver ancak onlann ukusii ve zilalidir. U OLpVI

*yrj\ 4u*5\j c^J dedikleri budur. Bu hakikat, atide mertebe-i §ehadet

faslmda misal ile izah olunacaktir. /

Sekizinci fasil

Birinci vasl: Sifdt ve Esma

Malum olsun ki, kaffe-i esjyamn mebdei olan viicud ayn-i hayattir;

zira muteharriktir ve onda asla siikun yoktur. Eger siikun olsaydi adem

olur ve ondan asla bir §ey ^lkmazdi. Zira hikmet-i tabiiyye ulemasinin §u:

"Higbir sey bila-sebeb siikunetini harekete ve hareketini de siikunete tebdil

edemez" diisturuna nazaran, eger bi'l-ciimle e§yamn mebdei olan viicud-i

hakikide hayat olmasa, o viicudun siikuneti harekete gelmek icjn higbir se-
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beb mevcud olmami§ olur. Ve sebeb-i hareket mevcud olmayinca, hareket-

ten zahir olan suver-i avalim tekewiin edememek lazim gelirdi. imdi aklen

ve ilmen anla§ildi ki, viicudun meratib-i muhtelifedeki tecelliyati onun ha-

reketinden miinbaisdir. Ve hareket olan yerde, muharrik vardir ve muhar-

rik hayydir. Ve "hayat" bir sifattir; ve sifat mevsuftan miinfekk ol-

madigindan onun aymdir. Viicud hayat ile muttasif olunca kendi nefsini

ve z§tini miidrik olmak icab eder. Bu ise onun zatina olan ilmidir. Ve

"ilim" dahi "hayat" gibi bir sifattir. Binaenaleyh viicud ilim ile de muttasif

olur. Ve hayat ve ilim ile muttasif olan viicudun "irade" ve "kudret" ile

muttasif olmamasi miimkin degildir. Zira buniar, onun levazimidir. Ve
viicudda bu sifatlann siibutu ile beraber "sem'" ve "basar" ve "kelam" ve

"tekvin" sifatlannm dahi siibutu iktiza eder. Binaenaleyh viicud, bu ta'dad

olunan sifat-i seb'a-i zatiyye ile muttasiftir. "ilim, irade, kudret, sem', ba-

sar, kelam, tekvin". Bunlarm imami "hayaf'tir. Zira hayatin olmadigi

yerde ne hareket, ne ilim, ne kudret ve ne de icad bulunmaz.

imdi, sifat ismin men§eidir; zira bir seyde sifat olmazsa, bir isim ile

tevsim olunmaz. Mesela kendisinde sifat-i hayat oimayan bir seye "hayy"

ismi / ve sifat-i ilim bulunmayan kimseye de "alim ve alim" ismi verilmez.

Zat sifat ile ve sifat isim ile zahir oldugundan, isim sifatm ve sifat zatin

zahiri; ve zat sifatm ve sifat da ismin batim olur. Ve "sey" dahi ismin

zahiri ve isim "sey"in batim olur. Zira miisemma olan "§ey" zahir oldugu

vakit, isim o §eyde ihtifa edip fan! olur.

imdi "zat", "sifat" ve "isim" aralannda zuhur ve butun nisbetleri

oldugu ve mefhum-i zuhur, mefhum-i butunun gayri oldugu cihetle, bu

i'tibar ile bunlarm aralannda mugayeret olur. Velakin "sifat" zat-i mut-

lakin mertebe-i zuhurda tecelli-i hassi ile tecellisinden ibaret oldugu o te-

celli-i hass zat-i mutlaki iizerine zaid olmadigi cihetle, bu i'tibara gore

zatin aym olur. Sifat ve esma-i ilahiyye kiilliyyati i'tibariyle kabil-i

ta'daddir. Nitekim esma-yi hiisna-yi ma'dude kiraat olunur; fakat

cuz'iyyati i'tibariyle la-yuad ve la-yuhsadir.

Esmanin kaffesinde iki i'tibar vardir: Birisi Zat'a delaleti, ve digeri

kendinin ma'na-yi hassina delaletidir. Mesela Alim, Semi', Basir isimleri
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Zat'a delalet ettigi gibi, kendilerinin ma'na-yi hususilerine de delalet

ederler Zira Alim, Semi', Basir kimdir? denildikde ahadiyyet-i esmaiyyesi

hasebiyle Zat-i ilahidir denir; ve bu surette hepsi "zat"a delalet etmi§ olur.

Fakat bunlarm ma'na-yi hususileri ba§ka baskadir. Ya'ni bilicilik, isjticilik

ve goriiculiik baska ba§ka ma'nalardir. Binaenaleyh esma "zat"a delaletleri

i'tibariyle miittehid ve yekdigerinin aynidirlar; ve mefhumat-i mutegayire

hasebiyle yekdigerinden mutemeyyiz ve birbirinin gayndirlar.

Imdi, viicud-i latif-i Hakk'in delili, onun mertebe-i kesifi olan avalim-i

§ehadiyyedir. Ve iginde bulundugumuz arz avalim-i §ehadiyye-i bi-

nihayeden birisidir. Binaenaleyh biz, Hak'tan zahir olan suver-i aleme

bakip, / onlarda gordugiimuz ahkam ve asara nazaran hiikmederiz ki, Hak
hayydir. Zira O'nun viicudunun alameti olan alemin her noktasmdan hayat

zahir olur; ve kendimizi hayat sahibi buluruz. Ve keza Hak "Alim"dir. Zira

suver-i alemden bir suret ve kull-i alemden birer ciiz' olan biz insanlar

sifat-i ilm ile muttasifiz. Semi', Basir, Murid, Kadir, Miitekellim,

Miikevvin, Musavvir, ilh... hep buna makiystir.

ikinci vasl: A'yan-i sdbite mec'ul degildir

A'yan-i sabite, suver-i ilmiyye-i esmaiyyeden ibaret olduklanndan,

viicud-i haricileri yoktur. Halbuki "ca'l" miiessirin te'sirinden ibarettir.

Bunlar ise mahall-i te'sir ve infial olmadiklanndan mec'uliyyetleri

mevzu'-i bahs olamaz; ya'ni bunlar "yapilarak" viicuda getirilmi§ §eyler

degildir. Zira §uunat-i zatiyyeden ibarettirler. Ve §uunat z^tin iktizaatidir

ve zat ile beraber kadimdir; ve §uunat-i zatiyye bir ca'ilin ca'li ile mec'ulen

mevcud olmadiklan gibi, bir miiessirin te'siri tahtinda da degildirler.

M^demki zat-i viicud mevcuddur, elbette onlar da O'nunla beraber

mevcuddur.

Misal: Insanda giilme ve aglama gibi birgok §e'nler vardir. insan

giilmedigi ve aglamadigi vakitler, bu §e'nler bi'l-kuvve mevcud ve bi'l-fiil

ma'dumdur. Aglamasi ve giilmesi fiilen zuhur ettigi vakit bu zuhurat,
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iradesi ve ca'li ve te'siri ile vaki' olmaz; belki iktiza-yi zatisi olarak bila-

me§iyyet ve bila-ca'l ve te'sir vaki' olur. Ya'ni insan, heniiz giilmeden ve

aglamadan evvel, gulmege ve aglamaga hazirlanmaz; ve giilme ve aglama

§e'niyyet i'tibariyle ma'na-yi insanide miittehid iseler de, zuhurda

yekdigerinden aynlirlar. Qiinkii giilme, aglamanin aym degildir. Imdi

bunlar insamn §ahsinda mevcud ve bi'l-fiil ma'dum iken, bu ma'dum olan

20 se'nlerin §ahs-i mevcud iizerinde te'sirleri gdriilur. / Binaena^leyh §ahs-i

mevcud bunlann te'siri ile zahir oldukda, yal'ni giildiikde ve agladikda, bu

§e'nler dahi fiilen mevcud olurlar; ve onlann mevcudiyetleri §ahs-i

mevcuda muzafen vaki
1

olur. Ve mademki §ahs-i insani mevcuddur, el-

bette bu §e'nler dahi onunla beraber bi'l-kuvve mevcuddurlar; ve bir sebeb

tahtinda da iktiza-yi zati olarak, bila-me§iyyet ve bila-ca'l ve te'sir, fiilen

zahir olurlar. iste bunun gibi mevcud-i hakiki olan zat-i uluhiyyette fiilen

ma'dum olan §uunatin te'siri ile, zatullah bu §uunati hasebiyle tecelli eder.

Zira a'yan-i sabite zuhurun illeti ve zatullah ise, onlann ma'luludur. Ve il-

letin ma'lul uzerinde te'siri gayr-i kabil-i red ve cerhdir.

Nitekim illiyyet ve ma'luliyyet mes'elesi misal-i kevni iradi ile balada

zikr olundu. Bu te'sir ve teessiir ve illiyyet ve ma'luliyyet mes'eleleri

viicud-i vahid-i Hakk'in niseb-i zatiyyesinden ibaret olup meydanda bir

gayr bulunmadigindan, §an-i uluhiyyete yaki§miyacak bir hiikiim

kabilinden telakki olunamaz.

Ugiincu vasl: IstVdad-i gayr-i mec'ul ve kabiliyyet

Iktiza-yi zati olan a'yan-i sabiteden her bir "ayn"in bir isti'dadi

ve kabiliyyet-i mahsusasi vardir; asla biri digerine benzemez. Viicud-i

mutlak-i Hak a'yan-i sabiteden her bir "ayn"m isti'dadma miinasib

olarak o "ayn n
in sureti ile zahir olur. Imdi a'yan-i sabite mec'ul ol-

mayinca, onlann isti'dadat ve kabiliyyati dahi mec'ul olmaz. §u kadar ki,

bu isti'dadat ve kabiliyyat a'yan-i sabitenin ve a'yan-i sabite dahi Zat'm

iktizaati bulundugu ve bunlann illeti, ancak viicud-i zatullah bulundugu ve

illetin ma'lule te'siri tabii olacagi cihetle, bu isti'dad ve kabiliyyatm

miiessiri dahi ancak viicud-i zatullahdir. l§te bu hakikate i§areten cenab-i
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Mevlana (r.a.) Mesnevi-i §eriflerinde spyle buyururlar:

/ Tercume: "O kaib-i kasinin caresi bir mubdilin atasidir; onun atasi

igin kabiliyyet sart degildir. Belki kabiliyyetin sarti onun atasidir. Zira ata

iq ve kabiliyyet kabuktur."

Zira a'yan-i sabiteye viicud-i ilmi bah§ eden ata-yi zatidir; ve bu dad-i

ilahi olmasa, higbir suret mertebe-i ilimde peyda olmaz; ve onlann isti'dad

ve kabiliyyati dahi mevzu'-i bahs olamaz idi. Binaenaleyh ata-yi zati ve

dad-i ilahi ic, ve isti'dadat ve kabiliyyat kabuk mesabesindedir. imdi burasi

iyi anlasrism ki, isti'dad ve kabiliyyatta cebir yoktur. Ata-yi zati ve tecelli-i

ilahi ve nefes-i rahmani ale's-seviyye vaki'dir. Tenfis-i rahmaniyi

miiteakib her bir ayn kendi isti'dadina ve kabiliyyet-i zatiyyesine gore

miiteayyin olmu§tur. Binaenaleyh her bir ayn kendi kendine cebr etmistir.

Misal: Bir kimse zemheride la-yenkati' bir cam iizerine nefesini irsal

etse, bi-suret olan bu nefes cam iizerine ale's-seviyye temas eder. Fakat

sjddet-i biirudet hasebiyle bu nefes cam iizerinde tekasiif ederek incimad

eyledigi vakit, tiirlii §ekiller zahir olur. Bu zahir olan e§kalin higbirisi ne

tulen ve ne de arzan yekdigerine benzemez. Bu eskalin herbiri bi-suret olan

o nefeste miindemic idi. Bi't-tekasiif boylece zahir oldular; ve bu suretie

kendi isti'dad ve kabiliyyetlerini irae ettiler. Bu isti'dad ve kabiliyyetlere

asla miiteneffisin icban yoktur. Belki ayn-i nefeste onlar, isti'dad ve

kabiliyyetlerine gore kendilerini yine kendileri icad ettiler. Ancak

miiteneffisin viicudu onlann illet-i izhari oldu; ve onlar ma'lul oldular.

§imdi bu eskal icjnden birisi Qikip da bi'l-farz muteneffise hitaben: "Sen

beni nicjn yanimda miitekewin olan §u giizel qiqek gibi tersim etmedin;

boyle upuzun bir §ekilde kaldim?" sualini soramaz. Sorsa, miiteneffis ona

cevaben der ki: "Bu §ekilde hudusiin igin benim tarafimdan senin iizerine

hicbir cebir vaki' olmadi; ben ancak seni tenfis ettim; sen de bi'l-kuvve

mevcud ve bi'l-fiil ma'dum olan kabiliyyet ve isti'dadin hasebiyle boyle
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tekevviin ettin; cebir ancak senden, sana vaki' oldu: / nicm bana tevcih-i

hitab ediyorsun?"

Imdi nefes-i rahmaninin hin-i tenfisinde, her bir ayn o nefeste "Kim!"

emrine imtisalen kendi isti'dad ve kabiliyyeti dairesinde kendi kendini

tekvin etmi§ ve ona o surette tekevviinii igin cebir vaki' olmamis,

oldugundan Hak "La yus'elii amma yef al"dir. Zira Hakk'in fiili onlan

tenfis etmek ve onlara ifaza-i viicud eylemektir. Bu ise ata-yi zati'dir, Hie,

ata-yi zatisinden dolayi Hakk'a sual tevecciih eder mi? Belki sual isti'dad-i

all dururken isti'dad-i sufliyi begenip, o isti'dad dairesinde mlitekevvin

olanlara tevecciih eder. "Ve hiim yiis'elun" onlar hakkindadir. Cenab-i

Hak Zeyd'i cebren canib-i saadete ve Amr'i da cebren §ekavete sevk et-

mekten miinezzehtir. Hakk'in mesjyyeti ancak isti'dad ve kabiliyyete taal-

luk eder. Zira Hak Teala ilminde sabit olan §eyi murad eder; ve murad ey-

ledigi seyi isjer.

Dordune ii vasl: Ilim ma'luma tabVdir

Ma'lum olsun ki, ilm-i ilahide iki i'tibar vardir: Birisi; mertebe-i vah-

dette ve taayyiin-i evvelde zat-i uluhiyyetin cemi'-i sifat ve esmasina

miicmelen ilmidir. Bu ilim kendi zatina olan ilimden ibaret oldugundan, bu

mertebede "ilim", "alim", "ma'lum" arasinda asla temeyyiiz yoktur;

ciimlesi §ey'-i vahiddir. Ve bu ilim, ma'luma tabi' olan nevi'den degildir.

Zira zat-i kadim ile beraber kadimdir. ikincisi; mertebe-i vahidiyyete ve

taayyiin-i saniye tenezziiliinden sonra, kendisinde miindemic olan bi'l-

ciimle sifatin ve esmasimn suretleri, yekdigerinden miitemeyyiz olarak

ilm-i ilahide peyda olduklannda, herbirinin iktiza-yi zatileri olan kabiliyyet

ve isti'dadati ne ise inkis.af eder. Ve bu kabiliyyet ve isti'dadat ba'de'l-

inki§af, Hakk'in tafsilen ma'lumu olurlar. t§te Hakk'in bunlara taalluk

eden ilmi onlann ma'lumiyyetlerinden sonra oldugundan "ilim ma'luma

tabi'dir" denildikde "ilm-i sifati ve esmai" anlasilmalidir. Iimin ma'luma

tabiiyyeti hakkindaki delil-i Kur'ani: ^ j ^ j*- <S± jUj

(Muhammed, 47/31) ya'ni: "Biz sizi imtihan ederiz, ta ki sizden miicahid

olanlan bilelim" ayet-i kerimesidir. Hakk'in: "Ta ki biz bilelim" kavli asla
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te'vil edilemez. Bunu ancak miitekellimin gibi tenzih-i vehmi / sahibleri

te'vil ederler. Ve onlar vucud-i esjayi viicud-i vahidin gayn

gordiiklerinden, Hakk'in ilmi ma'luma tabi' olsa, Hak ilmini gayrdan ahz

etmek lazim gelir; bu da cehl ve acz oldugundan Hakk'a layik olmaz zann

ederler. Halbuki vucud birdir: Bu keserat O'nun suver-i esmaiyyesinin

zilalidir; ve ayineye miin'akis olan zilal, sahs-i muhazinin suretinden gayn

degildir. Binaenaleyh sahs-i muhazi, ayineye nazar ettigi vakit, gordugii

suretten kendisinde bir ilim peyda oldukda, o, bu ilmi gayrdan ahz etmi§

olmaz. Binaenaleyh mutekelliminin tevehhiim ettikleri gayriyyet yoktur ki,

Hakk'a cehl ve acz isnadi lazim gelsin. Bu ayniyyet ve gayriyyet mes'elesi

mertebe-i §ehadet faslinda izah olunacaktir.

Be§inci vast: Kazd ve kader

A'yan-i sabite, iktiza-yi zatileri olan isti'dad ve kabiliyyetleri

dairesinde Hak'tan zuhuru taleb ederler. Bu taleb lafzi degil, halidir. Mes-

nevi:

Terciime; "Biz yok idik; ve bizim takazamiz dahi yok idi. Senin lutfun

bizim na-giiftemizi i§itir idi."

Bu taleb, ya§amak i^in bahgm viicudu su ve insanin viicudu hava-yi

nesimi taleb etmek gibidir. Zira onlann isti'dad ve kabiliyyet-i

viicudiyyeleri boyledir. l§te her bir ayn, zat-i uluhiyyetten boyle iktiza-yi

zatisine gore tecelli talebinde bulundu. Onlann isti'dad ve kabiliyyetleri

ma'lum-i ilahi oldukda taleblerini is'afen, Hak ma'lumiyyetleri dairesinde

tekvinlerini murad eyledi. Binaenaleyh Hakk'in iradesi ilmine ve ilmi de

ma'lum olan a'yan-i sabiteye tabi' oldu. imdi onlann kaffe-i meratibde

isti'dad ve kabiliyyetleri iizere zuhurlanna Hakk'in hiikm etmesi kaza-yi

ilahidir; ve bu kaza hiikm-i kiilli-i icmalidir. Isti'dat-i zatileri uzerine

Zeyd'in ilmine ve saadetine; / ve Amr'in cehline ve sekavetine hukiim gibi.

Fakat bu hukiimde cebir yoktur. Zira bu hiikmii, a'yan-i sabite kendileri
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iizerine vermi§lerdir; ve Hak bidayeten mahkumiin-aleyhdir. Ya'ni her bir

ayn-i sabite kendi kabiliyyet-i zatiyyesini gosterip Hakk'a demi§tir ki: "Ey

zi-ata, benim hakkimda hiikm-i saadeti ver ve beni bu hiikiim dairesinde

izhar et!" Bu ise o ayn-i sabite tarafindan Hak iizerine bir hiikiimdiir.

Binaenaleyh o ayn-i sabite hakim ve sahib-i ata olan viicud-i Hak
mahkumiin-aleyhdir. Ba'dehu Hak hakim ve a'yan-i sabite mahkumun-

aleyh olmusjtur. Binaenaleyh cebir her "ayn"in isti'dad ve

kabiliyyetlerinden kendi iizerlerine vaki'dir. Ve isti'dad ve kabiliyyetin

mec'ul olmadigi balada izah olundu. Imdi isti'dadat-i zatiyye asla tebeddiil

etmedigi gibi, iki nakizi de cami' olmaz. Mesela ilm-i ilahide saadetle

ma'lum olan bir ayn-i sabite, bi't-tebeddiil §ekavetle ma'lum olmadigi

gibi, bir ayn-i sabite an-i vahidde hem saadet ve hem de §ekaveti haiz ol-

maz. Zira bunlar yekdigerinin nakizidir. Nitekim bir §ey bir an iginde hem
beyaz ve hem siyah olmaz.

Kaza-yi ilahi bin mubrem, digeri muallak olmak uzere iki nevi'dir:

"Kaza-yi miibrem" bila-kayd u §art infazi lazim gelen kazalardir. Bu kaza

ne dua-yi lafzi ve ne de dua-yi fiili ile
7
ya'ni tedabir ile miindefi' olmaz.

Kaza-yi miibremde iki i'tibar vardir: Birisi indallahda "kaza-yi muallak" ve

inde'l-melaike ve'l-kamilin "kaza-yi miibrem" goriinen kaza-yi ilahidir. Bu

kaza dua ve tedbir ile miindefi' olur. "Kaza-yi muallak" kayd u sarta

tebean infazi lazim gelen kazadir. Bu kaza §art-i indifa'in tahakkuku

halinde nafiz olmaz. §art dahi kazadir. "Kaza kaza ile reddolunur" hadis-i

§erifinde bu hakikate i§aret buyrulmu§tur.

Kaza-yi miibreme misal: Tavla oyununu oynayan kimse, oyununu

iyi oynadigi ve pullanni dahi oniine cem' edip refikinden evvel toplamaga

ba§ladigi halde, oyle bir zar atar ki, a$ik vermege mecbur kahr. ZTra ba§ka

tiirlii oynamak miimkin degildir. Burada tedbir ve maharetin te'siri yoktur.

25 i§te bu kaza-yi miibremdir./

Kaza-yi muallaka misal: Ma'lum oldugu iizere, tavla oyununda

oyuncular zann hiikmune tabi'dir. Oyuncu oyununu kazanmak icjn

muvafik gordiigu zann gelmesini ister. Fakat zan atinca ekseriya

muradina muhalif olarak zahir olur. Oyuncu bunda mecburdur; mutlaka
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onu oynayacaktir. Velakin gelen zar iizerine birkac, tiirlu oyun mevcut

oldugu takdirde, onlarin en iyisini oynamakta serbesttir. Bu hususta

mecbur degildir. Eger her gelen zarda oyununun en iyisini oynarsa, oyunu

kazanabilir. imdi arzusuna muhalif gelen zara tabiiyyet mecburiyyeti bir

kazadir. Ve kazanmak icm oyunun iyisini oynamak dahi bir kazadir.

Arzusuna muhalif zar ile oyununu kaybedebilirken iyi oynadigi icjn kay-

betmedi. Binaenaleyh kazayi, kaza ile reddeyledi. Ve bu kaza kaza-yi mu-

allak oldu. Mesnevi:

Terciime: "Allah Teala canibinden evliyanin oyle bir kudreti vardir ki,

atilmi§ oku yolundan geri Qevirirler" beyt-i §erifi kaz^-yi mubrem

hakkinda degil, kaza-yi muallak hakkindadir. Abdulkadir Geylani hazret-

lerinin (k.a.s.): "Ben kaz£i-yi miibremi de def ederim" buyurmalan indal-

lah kaza-yi muallak ve inde'l-melaike kaza-yi mubrem gorunen kaza-yi

ilahi hakkindadir. Yoksa kaza-yi mubrem nig bir vech ile miindefi' olmaz.

"Kader" kazanin tafsilidir. "Kaza" bir vakit ile mukayyed olmadigi

halde, "kader" vakten-mine'l-evkat her bir ayn-i sabitenin esbab-i mahsusa

tahtmda cemi'-i meratibde zuhur edecek ahvalini takdirden ibarettir. Meseia

"Zeyd saiddir" diye hakkinda hiikm-i kulli luhukundan sonra Zeyd'in falan

vakit alem-i sehadette zuhuru ve kendisinden falan vakitlerde §u ve su

a'mal-i saliha zahir olmasi; ve su kadar sene muammer olduktan sonra

mii'min olarak berzaha intikal etmesi; ve berzahta dahi su ve §u ni'metlere

nail olmasi ilh... gibi ahval bu kazanin tafsili oldugundan bunlara "kader"

denir.

/ imdi kaza a'yan-i sabitenin isti'd&d-i gayr-i mec'ulune taalluk ettigi

gibi, kader dahi her bir "ayn"in cemi'-i meratibinde zuhur edecek isti'dad-i

mec'ulune taalluk eyler. Binaenaleyh sirr-i kader a'yan-i sabiteden her bir

aynm viicudda zaten ve sifaten ve fiilen ancak kabiliyyet-i asliyyesinin ve

isti'dad-i zStisinin hususiyyeti mikdannca zuhuru keyfiyyetinden ibarettir.

Sirr-i kaderin sirn dahi budur ki, a'yan-i sabite zat-i uluhiyyetten gay-
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ri olarak harigte zahir olan umurdan degildirler. Belki Hak Teala hazretleri-

nin niseb ve suuniit-i zatiyyesinin suretleridirler. Ve Hak Teala'nm niseb

ve suun&t-i zatiyyesi ise ezelen ve ebeden tegayyur ve tebeddiilden

munezzehdir. Binaenaleyh a'yan-i s^bite dahi mumteniVt-tegayyurdurler.

Nitekim balada izah olundu. Ve'l-hasil kader kazanin tafsili olup anen-fe-

anen zahir; ve zahir olduk^a ma'lum; ve ma'lum oldukca mukadder olunur-

lar.

Misal: Hayvan cinsinin aghgi kazadir. Bu bir hukm-i kulli-i icmalidir.

Bu a$hk hayvan cinsinin iktiza-yi zatisidir. Bu cins bu isti'dad-i zatisi ile

kendi iizerine a$lik ile hukm etti. Viicudun iktiza-yi zatisi olarak ^ o]j

fJL ^ ^ 'aJjL* Uj IuIp \ (Hicr, 15/21) ayet-i kerimesi

hukmiince hazine-i gaybden inen-fe-anen efrad-i hayvaniyyenin zuhuru ve

efraddan her birinin yasadigi muddetge ezmine-i muhtelifedeki achgi ka-

derdir. Kezalik onlann toklugu da boylece kaza ve kaderdir.

Imdi achk hukm-i kullisi, tokluk hukm-i kiilli-i icmalisine tekabul eyle-

digi cihetle, kaza kaza ile red olunur; ve her hayvanin ale'l-infirad ezmine-i

muhtelifedeki acjiklarina, ezmine-i muhtelifedeki tokluklan tekabul

ettiginden, kader kader ile reddolunur; ve bunun gibi soguk sicak ile ve

sicak soguk ile ve mekr mekr ile redd olunur. §uunat-i sake bunlara kiyas

olunsun./

Dokuzuncu fasil: Mertebe-i ervah

Viicud, taayyiin-i sani ve vahidiyyet mertebesinden sonra, suver-i il-

miyye hasebiyle mertebe-i ervaha tenezziil eder. Ve bu mertebede suver-i

ilmiyyeden her biri birer cevher-i basit olarak zahir olurlar. Bu cevahir-i

basitadan her birinin sekli ve levni olmadigi gibi, zaman ve mekan ile de

muttasif degildirler. Zira zaman ile mekan cisme terettub eden

i'tibarattandir. Bunlar ise cisim degildirler. Ve cisim olmadiklanndan hark

ve iltiyam dahi kabul etmezler. Ve i§aret-i hissiyye, alem-i ecsamin

icab&tindan oldugundan bu aleme havass-i zahiriyye-i insaniyye ile isaret

etmek miimkin degildir. Bu mertebede her bir run kendini ve kendi mislini
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ve kendi mebde'i olan Hak Siibhanehu ve Teala hazretlerini mudriktir.

Nitekim Kur'an-i Kerim'de: J> ijJU% cli (AW, 7/172) ve hadis-i

§erifde: L^p j-^U; L*j <jd^i jL« L*j sjl>^. ^^ ^\ buyrulur.

Ya'ni "Ervah cunud-i miicennededir; onlardan tearufu olanlar i'tilaf eder-

ler, tenakuru olanlar ise ihtilaf eylerler." Hz. Mevlana (r.a.) dahi buyurur-

lar:

Terciime: "Libas tenden, can da tenden agah degildir; onun dimaginda

Allah gamindan ba§kasi yoktur."

imdi bu mertebe, aynlik ve gayriyyetten bir nevi' iizerine zatm haricte

zuhurundan ibarettir. Ve run kendi zati ile kaim olup, baka hususunda be-

dene muhtac degildir. Tecerriid cihetinden mugayir-i bedendir. Fakat tedbir

ve tasarruf cihetinden bedene taalluku vardir. Ve beden alem-i sehadette

ruhun sureti ve kemalinin mazhandir. Nitekim Hak Teala buyurur: J5

aJTU J* J^I (Isra, 17/84).

Binaenaleyh ruh bedenden miinfekk olmayip, izhar-i kemal icjn be-

dene muhtactir; ve ecza-yi bedene saridir. Onun sereyani bedene hulul ve

beden ile ittihad suretiyle degildir; belki onun bedene sereyani, viicud-i

mutlak-i Hakk'in cemi'-i mevcudata sereyani gibidir. Ve bu i'tibara gore,

ruh ile cisim arasmda min-kulli'l-vucuh mugayeret yoktur. Nasil ki Hak

bir cihetten esjanm ayni ve bir cihetten gayri ise, ruh dahi bir cihetten be-

denin ayni ve bir cihetten bedenin gayndir.

Misbahu'I-Hidaye sahibi buyururlar ki: "Ruhun ma'rifeti ve onun

zirve-i idraki be-gayet refi' ve meni'dir. Kemend-i ukiil ile ona vusul

miiyesser olmaz. Erbab-i mukasefat onun kesfini kiskanip, ancak zeban-i

isaret ile beyanatta bulunmu§lardir. Hz. Izzet indinde / en §erif bir mevcud

ve en yakin bir meshud "ruh-i a
!zam H

dir. Zira Hak Teala onu l^-jj ^
(Hicr, 15/29) ve ^ (Enbiya, 21/91) beyan-i alisi ile kendisine izafe

buyurdu. "Adem-i keb'ir", "haiife-i Ma", "terciiman-i ilahi", "miftah-i

viicud", "kalem-i lead", "ciind-i ervah" onun evsafindandir. §ebeke-i vii-

cuda dii§en ilk sayd 0 idi. Mesjyyet-i kadime onu alem-i halkta kendi hi-

lafetine nasb etti. Esrar-i vucud hazinelerinin makalidini ona tefviz eyledi;
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ve onu onda tasarrufa me'zun kildi. Ve onun uzerine bahr-i hayattan bir

nehr-i azim acti, ta ki feyz-i hayat daima ondan istimdad ede ve ecza-yi

kevn uzerine ifaza eyliye. Ve suret-i kelimat-i ilahiyyeyi makarr-i cem'den,

ya'ni zat-i mukaddesten mahall-i tefrikaya, ya'ni alem-i halka eri§tire ve

a'yan-i tefasilde ayn-i icmalden munkesjf ola. Ve keramet-i cenab-i ilahi

ona iki nazar bans, etti: Biri celal-i kudret-i ezeliyyetin mii§ahedesi icjn;

ikincisi cemal-i hikmet-i ezeliyyetin mulahazasi igin. Birinci nazar "akl-i

fitri"den ibarettir ki mukbildir; ve onun neticesi, muhabbet-i Cenab-i

ilahidir. ikinci nazar "akl-i halki ve mudbir"den ibarettir; ve onun neticesi

"nefs-i kulli"dir. Ruh-i izafinin ayn-i cem'den istimdad eyledigi herbir

feyzi, nefs-i kiilli kabul eder ve onun mahall-i tafsili olur. Ruh-i izafi ile

nefs-i kiilli arasinda fiil ve infial ve kuvvet ve za'f sebebiyle ziikuret ve

iinuset zahir oldu, Ve onlann rabita-i imtizac ve vasita-i izdivaci ile

miitevellidat-i ekvan mevcud oldular. Binaenaleyh kaffe-i mahlukat ruh ile

nefsin neticesi ve nefis ruhun neticesi ve ruh "emr"in neticesi oldu. Zira

Hak Teala ruhu higbir sebeble degil, ancak zatinin zatiyyeti ile izhar eyle-

di. "Emr" ile i§aret olunmasi o sebebledir. Vesaireyi de vasita-i ruh ile iz-

har etti ki, "halk" ondan ibarettir. Ve alem-i §ehadette viicud-i Adem maz-

har-i ruh oldu; ve vucud-i Havva mazhar-i suret-i nefs oldu. Ve Beni

Adem'in suret-i zlikurunun tevelliidu, ruh-i kiilli suretinden miistefaddir;

velakin sifat-i nefs ile mumtezicdir; ve tevelliidat-i inas, sifat-i ruhun im-

tizaci ile nefs-i kiilli suretinden zahir oldu. Ve bu cihetten higbir nebi,

suret-i inasta meb'us olmadi. Zira niibiivvet niifus-i Beni Adem'de tasarruf

ve alem-i halkta te'sir hususunda ziikuret nisbetini haizdir."

Ve'l-hasil ayn-i vahide olan viicud-i vahidiyyet, yine ayn-i vahide ola-

rak mertebe-i ruhiyyete tenezziil / etmi§ ve riitbe-i vahidiyyette nasil ki bi'l-

cumle esmanin suver-i ilmiyyeleri yekdigerinden temeyyiiz etmi§ ise, mer-

tebe-i mhiyyette dahi onlann zilali olan ervah dahi oylece yekdigerinden

temeyyiiz etmistir. Binaenaleyh bu mertebe dahi zati i'tibariyle vahid ve ni-

sebi i'tibariyle kesirdir. Ve her bir ruh ayn-i vahidenin nisebinden biridir.
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Birinci vasl: Hakikat-i melaikq-i kiram

Ma'lum olsun ki, vucudun, balada tafsil olunan suver-i ilmiyye, ya'ni

hakikat-i insaniyye mertebesinden tenezziilii, yine o mertebede sabit olan

sifat-i kudretin mezahiri, ya'ni kuva ile vaki'dir. Zira vucutta kudret ve

kuvvet olmaymca irade ettigi bir §eyin icadi mumkin olmaz. Allah Teala

hazretleri "zu'l-kuvveti
,

l-metin"dir. Ve kudret sifat-i saire gibi viicud-i

hakikinin §uunatindan bir §e'n oldugu cihetle zatinin gayri degildir. Boyle

oldugu halde maddiyyun onu miistakil bir §ey zannedip, mense'-i tekvini

iki mustakil viicuda istinad ettirdikten sonra, birine "madde", digerine

"kuvvet" demi§lerdir. §iibhe yok ki bu hiikum onlarm vehme mustenid bir

zanlarmdan ibSrettir.pLjl ^ ijfc (Necm, 53/30) ve ^^ S jfaJl d\

\Zi 'j^JI (Yunus, 10/36).

Imdi, efal kuvvet ile tezahiir edeceginden, efal-i ilahiyye dahi

melaike-i kiram ile zahir olur. Kuv^-yi ilahiyyenin ismi lisan-i enbiya aley-

himuVselamda "melaike"dir. Zira "melek" "kuvvet ve sjddet"

ma'nasmadir. Melaike iki kisimdir: Birisi tabii, digeri unsuridir. Melaike-i

tabiiyyun, anasinn bulunmadigi fezada suver-i tabiiyyeden miitekevvin

olan ervah-i ulviyyedir. Bunlar fezada miitekevvin olduklan ve anasirdan

murekkeb olan ecram ile miinasebetdar olmadiklari cihetle, Adem'e secde

ve ser-furu' ile emr olunmadilar. Ikincisi melaike-i unsuriyyundur ki, bun-

lar anasira mensub olan ervahdir; ve Adem'e secde ve itaat ile

miikelleftirler. Melaike-i kiram, ihtiyar sahibi olmayip, o kuvanin sahibi

olan zat-i uluhiyyetin iradesine tabi' olduklarindan haklarmda UJl o Si

Oj^ji U iju^j fJvfc* (Tahrim, 66/6) buyrulmu§tur. Nitekim viicud-i

insanideki kuva dahi insamn iradesine tabi'dir. insan iradesini bir seye

tevcih edince o kuva o seye masruf olur ve asla tehalliif etmez.

/ Melaike-i unsuriyyun, avalim-i bi-nihaye-i kesifenin tedbirine 30

me'murdurlar. Bunlann a'dadi hasra ve ta'dada gelmez. Melaike alem-i

hiss ve sehadette eshas-i kesife gibi goriinmezler, zira ervahdir. Alem-i

hayalde suver-i muhtelifeye mutemessilen meshud olurlar. Bu temsil ratnin
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ahval ve i'tikadati ile munasebetdardir. Hz. Cibril'in cenab-i Meryem'e ve

diger melaike-i kiramin Lut (a.s.) ve sair enbiya" aleyhimii's-selama ve ev-

liyaya ve sulehaya temessiilleri gibi. Onlann bu temessiilleri esnasmda

rainin nezdinde hazir olanlar bu melaikeyi mii§ahede edemezler. Zira ale-

m-i hayale dahil olan ancak raidir. Meger ki huzzardan dahi alem-i hayale

dahil olanlar buluna. Bu temessulii bunlar da gdrebilirler. Melaikenin

viicuh-i tasarrufati "kanatlar"a tesWh^ buyrulmu§tur. Nitekim Kur'an-i

Kerim'de buyrulur: J3 \ JpW- of^~JI >tt aJ} jlijt

U jUJ ^ '^Cjj l^tf, Ji (Fatir, 35/1).

Binaenaleyh bu kuvanin semavat ve arzda te'sirat-i mutenevvia-i

kesiresi vardir. Vucud-i mutlakm meratib ve etvar-i muhtelifesindeki

tedbirat bu kuva vasitasiyladir. Bunlar canib-i uluhiyyetten her bir merte-

beye ve her bir tavra irsal olunurlar. Ya'ni ba'zilan enbiyaya vahy ile ve

ba'zilan evliyaya ilham ile, ve e§has~i saire-i insaniyyeden her birine ve

hayvanat ve nebatata ve cemadata, ve'l-hasil bi'l-ciimle esjaya umur-i

muhtelife-i kesirenin tasrifi ve tedbiri i§in irsal olunurlar. Her hangi bir

melegin kendisinden muteessir olan §eye bir te'sir ile ittisali onun

"kanad"idir. Binaenaleyh her bir cihet-i te'sir, bir "kanad" olmu§ olur.

Melaikenin kanadlan, ya'ni viicuh-i te'sirati adede miinhasir degildir; bel-

ki onlann te'sirat-i mutenevvia-i kesiresi hasebiyle kanadlan gayr-i kabil-i

ta'daddir. Onun igin (S.a.v.) Efendimiz leyle-i mi'racda. Cebrail (a.s.)'i

altiyuz kanadh olarak mji§ahede ettiklerini hikaye buyurmu§lardir. Mak-

sad-i alileri: *Ui U jJUJI ^ -i_>jd (Fatir, 35/1) ayet-i kerimesi mucibince

vucuh-i te'siratin kesretine isaret buyurmaktir.

imdi uluhiyyetin alem-i anasiri muhit olan dort kuvve-i kiilliyyesi

vardir ki, onlara lisan-i seriatta /Cebrail, Mikail, tsrafil ve Azrail (a.s.) tes-

miye olunur. Bunlara tabi' olan melaikenin haddi ve hesabi yoktur.

1. Cebrail (a.s.) hazain-i gayb-i ilahide olan maani-i hafiyyeyi alem-i

surete isal ve ifaza eder. Binaenaleyh her bir ferdin kalbine alem-i gaybdan

nazil olan maaniyi kuvve-i natika vasitasiyla harf ve savt ile izhari ve

batinmdan haber verip izhar eylemesi viicuh-i CibriTden bir vechin te'siri
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ile vaki' olur. Hz. Cibril, hakikat-i muhammediyye mertebesinden

taayyun-i Muhammedi mertebesine kaffe-i viicuhu ile nazil oldugundan,

Kur'an-i Kerim hakkinda: ^ ^ % ^f. '^j> >A> % (En'am, 6/59)

buyrulmu§tur. Cibril (a.s.) bu hassiyyeti ile bi'l-ciimle avalimi muhittir.

Bu vazifenin tefasilini icraya me'mur, onun tedbiri tahtinda la-yuad ve la-

yuhsa melaike vardir. Ve ona "Ruhu'l-Emin" derler.

2. Mikail (a.s.) sunuf-i muhtelife-i mahlukatin her birerlerine mahsus

olan erzakin hifzina veznen ve keylen ve adeden ve mikdaren herbir hakki

zi-hakka i'taya miivekkel oldugu iqin bu kuvvete "Mikail" tesmiye oiun-

mu§tur. Bu hususta Hz. Mikail'in dahi her mahluka bir te'sir ile ittisali

vardir. Ve bu hassiyyeti ile o dahi avalimi muhittir. Ve kezalik bu vazifenin

tefasilini icraya me'mur onun taht-i idaresinde bi-nihaye melaike vardir.

Hatta sath-i arza dii§en her bir katre-i baran bir kuvvet ile nazil olur. Ve
kiyamete kadar yagan yagmurlarin her bir tanesine taalluk eden kuvadan

hie, birinde tekerriir ve ayniyyet yoktur. Ve hatta sen bir seyi vezn ettigin

veya ta'dad veya takdir eyledigin vakit, sende vucuh-i Mikail'den bir vec-

hin te'siri vaki' olur.

3. Azrail (a.s.) ma'nadan ibaret olan ruhu, suretten ibaret olan

ebdandan tefrik eder. Ve alem-i zahirde mevcud olan herbir suret-i kesife

bir ma'namn izhan igindir. O ma'na, o suretin ruhudur. Binaenaleyh zer-

reye vanncaya kadar alem-i zahirde vaki' olan tefessiid, tasarruf-i Azrail

ile husule gelir. imdi Azrail (a.s.) dahi bu hassiyyeti ile avalimi muhittir.

Ve onun taht-i emrinde dahi bi-nihaye melaike mevcuttur. Ve sen suver-i

mevcudeden birini ifsad ettigin vakit, sende Azrail'den bir vechin te'siri

vaki' olur.

4. israfil (a.s.) her bir suretin kendi nev'ine hasil olan hayati "Sur"u ile

nefh eder. / Ve fikrin mukaddemat-i kazaya ile intac-i yakin etmesi dahi,

sende cenab-i Israfirin te'siratindan bir vecih ile vaki' olur. Imdi nefh-i

hayata me'mur o kadar melaike (kuvvet) vardir ki, hesaba ve adede

sigmaz. Ve ciimlesi Hz. israfirin iradesi tahtmdadir. Ve alemde hayat sa-

hibi olmayan bir §ey yoktur.Nitekim buyrulur:
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dju^ {j* Ojj (Isra, 17/44) Ve hamd ve tesbih ancak hayat sahibi

olan seyden vaki' olur. Binaenaleyh cenab-i israfil'in dahi her mahluka bir

te'sir ile ittisali vardir. Ve bu hassiyyeti ile cemi'-i avalimi muhittir.

tkinci vast: Hakikat-i iblis

Ma'lum olsun ki, Iblis ism-i Mudill'in mazhar-i etemm ve ekmeli olan

bir ruhdur. Ve mertebe-i ervah aynlik ve gayriyyetten bir nevi' iizerine

Zat'm harigte zuhurundan ibarettir. Ve Vahid'in isneyniyyet dairesinde

rii'yeti bu mertebeden ba§lar. Binaenaleyh ism-i Mudill'in zuhur-i

ahkammm ibtidasi bu mertebedir. "Idlal" §a§irtmak demektir. Bir viicudun

yekdigerine mugayir olarak iki goriilmesi §irk; ve sjrk ise ayn-i dalaldir.

Ve bu tarz-i rii'yet, kuvve-i vahimenin §anidir. imdi bu kuvvet mazhar-i

ism-i Mudill olup, hakikat-i iblis'tir. Zira §ani "telbis"tir; ve "iblis" ismi de

bundan miistaktir. Ve iblis bu hassiyyeti ile avalimi muhittir. Ve onun

taht-i tabiiyyetinde la-yuad ve la-yuhsa ervah mevcurtur ki, ciimlesi idlal

ve igvaya me'murdurlar. Ve bunlar alem-i tabayi'de cemi'-i esjaya saridir.

(S.a.v.) Efendimizin: "Her kimse ile beraber bir §eytan dogar; ve ben be-

nimle dogan §eytani islam'a getirdim" buyurmalan, nefs-i insanideki

"vehm"e i§arettir. ZM kuvve-i vahime asla kizbden ictinab etmez. Ve

sani bi'l-ciimle kuva uzerine isti'ladir. Ve vucudundan eser olmayan bir

seyi mevcud ve hadd-i zatinda mevcud olan seyi ma'dum gosterir. imdi

kuvve-i miifekkire aklin hiikmiine tabi' olursa ona "zakire-i miitefekkire";

ve eger vehmin hiikmiine tabi' olursa ona "mutehayyile" derler. Hakikat-i

iblisiyye, akl-i kul olan hakikat-i insaniyyeye diger / kuva-yi uluhiyyet
ail *

,

e

gibi ser-fiiru etmesi teklifine kar§i *i* j?- Ul (A'raf, 7/12) dedi. Bu cevap,

kendisini ayn gormek demektir. Biri iki gormek ise vehimdendir.

I§te iblis cami'-i cemi'-i esma ve sifat-i ilahiyye olan akl-i kiille tabi'

olmayip, da'va-yi teferriide ve isti'laya kiyam ettigi ve biri iki ve

mevcudu ma'dum ve ma'dumu mevcud gordiigii igin, zat-i uluhiyyet onu



FUSUSU'L-HiKEM TERCUME VE §ERHI 31

kuva-yi saire arasmdan <j-> ^ ^JUI ^ (A'raf, 7/13) hita^bi ile tard

eyledi. Zira kuva-yi vahime bi'l-cumle kuvaya musallat olmakla beraber,

onlara nazaran kiymetsiz ve kiicuk bir §eydir. Zira sam, hakikate vusulden

men' etmektir. tblis kendilerine esrar-i arziyye ve semaviyye miinkesjf

olan ehl-i siiluku idlal igin muhayyel olarak arz ve sema suretlerinde zahir

olur. Ve hatta tecelliyat-i zatiyyeye de kan§ip, saliki idlal eyler. Ancak

suret-i Muhammediyye'de ve onun varisleri olan kamilin suretlerinde te-

messiil edemez. Zira (S.a.v.) Efendimiz ile onlann varisleri olan kamiller

ism-i Hadi'nin ve Iblis ve tevabi'i ise ism-i Mudill'in mazhar-i etemmleri-

dir. Ve tecelliyat-i zatiyyeye karismasi zat-i uluhiyyetin Hadi ve Mudill

isimlerinin her ikisini de cami' olmasindandir. Iblis'in hakikati ism-i Mu-
dill oldugundan ve kalb-i hakayik miimkin olmadigindan, gerek kendi ve

gerek tevabi'i ism-i Hadi'nin mazhanna temessiil edemez. Hakikat-i

iblisiyye hakkinda soz goktur; fakat ehl-i irfan ve zekaya bu desatir-i

esasiyye kafidir.

Ugtincu vasl: Hakikat-i Adem ve Havvd

Ma'lum olsun ki, "vucud" hakikat-i insaniyye olan mertebe-i

vahidiyyetten, mertebe-i mha tenezziil ettigi vakit uc. ma'rifet hasil oldu ki,

birisi ma'rifet-i nefs, ya'ni kendi zatmi ve hakikatini bilmek; digeri

ma'rifet-i Miibdi, ya'ni kendisinin mucidini bilmek; u^unciisu mucidine

kar§i fakr veihtiyacini bilmektir. Bu ma'rifet, gayriyyeti mutazammindir.

Ve bu ruh, ruh-i Muhammedi (s.a.v .)'dir. Nitekim buyururlar: jUU Jjl

ls^Jj J 1 r^ 1 • Ve bir rivayette: j Ji«Jl jU-U Jjl . Diger ervah, onun

ruh-i serifinin ciiz'iyyatidir. Onun icjn (S.a.v.) Efendimiz'e "Ebu'l-ervah"

dahi derler. Bu ruh / suret-i akl-i kuldur ki "adem-i hakiki"dir. "Vucud"

akl-i kulliin sag tarafi ve "imkan" sol tarafidir. Ve Havva nefs-i kulliin

suretidir ki, akl-i evvelin dil'-i eyserinden miitekevvin oldu. Ve bu

taayyiinat-i muhtelifenin zuhuru ve suver-i mutenevviamn tevelliidati akl-i

kiil ile nefs-i kulliin izdivacmdan hasil oldu. Nitekim Hak Teala hazretleri

buyurur: ICjj iJ? Sfii-j C#a ttTj jk-j ^& ^ r^o 1$ ^ L-
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(Nisa, 4/1). Ve bu taayyunat iginde pek qok suver-i faile ve miinfaile

zuhura geldi. Ve suver-i faile rical ve suver-i miinfaile de nisadir. Ve
efrad-i insaniyyenin suret-i failesi olan rical ve suret-i miinfailesi olan nisa

ekmel-i vech ve ahsen-i takvim ile zahir oldu. imdi efrad-i insaniyyenin

ebeveyni Adem-i hakiki olan "akl-i kull" ile, Havva-yi hakiki olan "nefs-i

kinVdur. Bunlar cennet-i zatta, ya'ni mertebe-i uluhiyyette mestur idiler.

Kur'an ki, cemi'-i esma ve sifati cami' olan zattir; ve bu taayyunat ki, zat-i

uluhiyyetin varhginda hayalat ve rii'yadan ibarettir; ve bu keserat ve

taayyunat-i hayaliyye ki, gekirdegin igindeki agac, gibi dal budak sahverip,

esfel-i safiline dogru uzami§tir ve mertebe-i zattan baiddir; i§te bu §ecere,

Kur'an'da mezkur olan secere-i mel'une ve matrudedir. Ve onun meyvesi

ve habbesi zulmet-i tabiiyyedir.

Imdi akl-i kiil ile nefs-i kiil bu habbeye karib olmadikga "ihbitu"

(Bakara, 2/36, 38) emriyle cennet-i zattan, alem-i suret ve taayyiinata niizul

etmediler. Ve onlann bu secere-i menhiyyeye takarriibleri iblis-i vehmin

nefs-i kiille ve nefs-i kulliin dahi akl-i kiille galebesi ile vaki' oldu ki, bu

alem-i kesafette onlann ziirriyyati olan efrad-i ademiyye dahi her an ke-

serat-i hayaliyyeye ve Kur'an'daki secere-i mel'uneye meftun olmujlardir.

Hak Teala hazretleri bu hakikate i§areten Kur'an-i Kerim'inde UU ijj

\Jf uul \ Ui ^yJj
J>

i>lJ\ (isra, 17/60) ya'ni

"Ey habib-i zi-§amm! zikr et §u vakti ki biz sana dedik; muhakkak senin

35 Rabb'in nasi zat-i uluhiyyeti ile muhittir"; / ya'ni onlann viicud-i hakikileri

yoktur; belki cumlesi zilal-i esmaiyyemden ibarettir. Ve zilal ise hayaldir.

"Ve bizim sana gosterdigimiz rii'ya ve Kur'an'da olan §ecere-i mel'une

nasa fitnedir", ya'ni sana gosterdigimiz bu keserat-i taayyunat rii'yadir.

Nitekim sen de bu hakikati anladin da: ^Ldl LjjJI ve Iyu Ijli ^U!

1^1 buyurdun. dCj (Isra, 17/60)'daki "kaf-i hitab" cemi*-i hakayiki

ve nisebi cami' olan taayyiin-i muhammediyedir. Bu rii'yet keyfiyyeti rai

ve mer'i ister; bunlar ise kesrettir. Ve bu keserat zatta mutekevvin olan

§ecere-i mel'unedir. f-py^j (Isra, 17/60) "Biz onlari, ya'ni viicudlari ruh

ile nefisten mutekevvin olan nastan her birine sJ>1j}\
«ij* Cys Sfj (Bakara,
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2/35) diyerek her an tahvif ederiz.
\j*f

li&L (Isra, 17/60). Hal-

buki bu tahvif muvacehesinde onlarm nefisleri igva-yi vehm ile ruhlanni

kendilerine imale ederek o §ecere-i mel'unenin semeresi olan zulmet-i

tabiiyyeye el uzatirlar. Bjnaenaleyh onlarm tugyani biiyiik olur, ya'ni

vech-i vahdetten istitarlan artar.

imdi ey sahib-i fitnat! Kur'an-i Kerim mazideki Adem ve Havva'dan

degil, bizim ahval-i ruz-merremizden bahsediyor. Biz ise bu vak'ayi

maziye irca' ile, kendi halimizden gatlet ediyoruz.

Onuncu fasil: Mertebe-i alem-i misal

Bu mertebe, zatin hari^te gayr-i kabil-i teczie ve inkisam ve hark ve il-

tiyam, bir takim suver ve e§kal-i latife ile zuhurudur. Bu mertebeye "alem-i

misal" tesmiye olunmasmin sebebi budur ki, alem-i ervahdan zahir olan

her bir ferdin, alem-i ecsamda iktisab edecegi surete miimasil bir suret bu

alemde hasil olur. Ve bir taife ona "hayal" derler. Zira bu suretlerin

miidriki, kuvve-i hayaliyyedir.

Muhakkikin indinde "misaT' iki kisimdir: Biri budur ki, kuvve-i

hayaliyye-i insaniyye onun idrakinde §arttir. Ve rii'yada ve tahayyiilde

zahir olur. O idrak ba'zan savab ve ba'zan hata olur. Ve ona "misal-i mu-

kayyed" / ve "hayal-i muttasil" derler. ikincisi budur ki, onun idrakinde

kuvve-i hayaliyye §art degildir; belki kuvve-i basira dahi idrak edebilir.

Ayinede ve miicella olan sair §eylerde goriinen suretler gibi. "Misal" in bu

kismina "misal-i mutlak" ve "hayal-i munfasil" derler. Zira bunlar kuvve-i

hayaliyyeden ayri olarak bi-zatiha mevcuddurlar. Ervahin reng-i cesed ile

goriinu§u bu kisimdandir. Nitekim ervah-i mevta suret-i cismaniyye ile

rii'yada goriiliir. Ve kamilin ruhu, suret-i cismaniyye ahz ederek kendi mu-

hibbanmdan birisine zahir olur. Bu zuhur ve rii'yet sahih ve savabdir;

bunda asla hata yoktur. Alem-i misale "alem-i berzah" ve "miirekkebat-i

latife" de derler. Ve ba'zilan ervah ve misal alemlerini cem' edip, "alem-i

melekut" tesmiye ederier. Alem-i misal alem-i ervahin feyzini, alem-i

ecsama isale vasitadir. Ve ervah ile ecsam arasinda bir berzahtir.Ve berza-
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hiyyeti hasebiyle her iki alemin ahkamini da cami'dir. Zira zahir ve

batindir. Ve gayb ve sehadet arasinda hadd-i fasildir. Cism-i murekkeb-i

maddinin aym olmadigi gibi, cevher-i miicerred-i aklinin dahi aym

degildir. Fakat hem alem-i ecsamin ve hem de alem-i ervahin gayndir.

Zira ervaha nisbeten kesifdir, ecsama nisbeten latifdir. Lakin cevher-i

cismani ve cevher-i akliye miisabeheti vardir. Ecsama miisabeheti bu cihet-

tendir ki, ecsam nasil ki mahsiis mikdan ise, alem-i misal dahi oylece

mahsiis mikdandir. Ve mikdar kemmiyyetten ve kemmiyyet dahi tul ve arz

ve umktan ibarettir. Zira ayinede goriilen bir suret hasse-i basar ile idrak

olunur; ve tul ve arz ve umku haizdir. Ve onun ervaha miisabeheti o cihet-

tendir ki, ervah nasil latif ve ruhani ise, alem-i misal dahi oylece latif ve

nuranidir. Ve o suretin letafet ve nuraniyyetidir ki, el ile dokunulamaz ve

bi^ak ile kat
1 olunamaz. Ve maddeden mucerred olan zevatin suver ve

esbah-i cismaniyyede mii§ahedesi, alem-i misalde vaki' olur. Nitekim Hz.

Cibril ba'zi vakitlerde, server-i alem (s.a.v.) Efendimiz'e, ashab-i

kiramdan Dihye-i Kelbi suretinde zahir olur idi. Hizir ve enbiya (a.s.) ile

evliya-yi kiram hazaratinin mii§ahedeleri de bu alemde vaki' olur. Ve
kamiller, alem-i misalde, kendi sekillerini / diger bir ademin veya hayvanin

§ekline taklibe kadirdirler. Ve oldukten ve kayd-i tenden Qiktiktan sonra,

e§kSl-i muhtelife ile kuvvet-i te§ekkiil onlarda tezayiid eder. Ruhun cesed-i

be§eri ve cism-i unsuriden mufarakatinden sonra zahir olacagi alem-i misal

bu zikr olunan alem-i misalin ve berzahin gayndir. Zira bu berzah diinya

ile ahiret arasindadir. Ve ne§'et-i diinyeviyyeden evvelki berzah meratib-i

tenezziilden; ve ne§'et-i diinyeviyyeden sonraki berzah ise meratib-i

urucdandir. Ervaha lahik olacak suretlerle bu ikinci berzahda zahir olurlar.

Bunlar ne§*et-i diinyeviyyede hasil olan a'malin suretleri ve ahlak ve

efalin net^yicidir.

Gul§en-i Raz'dan :
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Terciime: "Ten gomleginden soyundugun, ya'ni oldiigun vakit,

ayiplarm ve hiinerlerin birdenbire zahir olur. intikal etmis, oldugun alem-i

berzahta bir vucudun olur. Lakin bu diinyadaki viicudun gibi kesif degil.

Oyle su gibi ondan suret goriinur, ya'ni suya mukabil olan suret, o suya

nasil mun'akis olursa, senin viicud-i berzahina dahi amellerinin ve

ahlakinin suretleri oylece in'ikas eder. O berzahta biittin zamair asikar

olur. Eger delil-i nakli istersen ^uVjoy^AJUi * j\^~J1 JLj ^ (Tank,

86/9-10) ya'ni, "O giinde nefs-i insanide merkuz olan sirlar a§ikar olur.

Insan igin bu hali def edecek bir kuvvet ve nasir yoktur. Zira sirlarmm

asjkar olmasi verilen viicud-i berzahi iktizasindandir" ayet-i kerimesini

oku! Ve bu akisten basjka senin ahlakin alem-i has olan berzahm ahvaline /

muvafik olarak ecsam ve eshas olurlar. Ahl&kin kotii ise suver-i kabiha,

iyi ise suver-i hasene olup sana refik olurlar. Sen, bir takim a'razdan ibaret

olan a'mal ve ahlakin libas-i surete biiriinerek miiteayyin olmalanni is-

tib'ad etme! Nitekim bu diinyada kuvvet ve unsurdan mevalid-i selase

zahir oldu; ya'm muvellidi'l-ma', muvellidi'l-humuza, azot, karbon ilh...

gibi anasir-i basita gaz halinde bi-suret olduklan halde tekasuf edip

maadin, nebat ve hayvanat suretlerinde a§ikar oldu. I§te boylece senin

biitiin ahlakin alem-i canda ba'zan envar ve ba'zan da niran suretinde zahir

olur.

Bu alem-i misalin suretleri, berzah-i ahirin suretleri hilafinadir. Ber-

zah-i evvelde zahir olan seyin alem-i hiss ve sehaddette zuhurundan mu-

kaddem goriilmesi miimkindir. Nitekim havas ve avamdan bircok kimseler

rii'yalannda birtakim vukiiat mii§ahede ederler ki, onun eseri ba'dehu

alem-i sehadette zuhur eder. Berzah-i sanide olan bir §eyin alem-i §ehadete

riicuu miimteni'dir. Ya'ni diinyadan berzah-i saniye miintakil olan ervahm

tekrar diinyaya riicuu kabil degildir. Berzah-i evvelin suretleri avama

rii'yada ve havassa ba'zan rii'yada ve ba'zan uyamkhkta miinke§if olur.

Fakat ahval-i mevtaya lttila', aktab ve efraddan ve ehl-i muka§efeden
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ba'zilanndan gayrisine miimkin degildir. Bu sebeble berzah-i evvele

"gayb-i imkani" ve "misal-i imkani"; ve ikinci berzaha da "gayb-i muhali"

ve "misal-i sani" ve "misal-i muhali" ve "misal-i imtinai" derler.

Onbirinci fasil: Mertebe-i §ehadet

Mertebe-i §ehadet, zatin hari^te suver-i ecsam ile zuhurudur ki, bu

suretler, alem-i misal suretlerinin hilafina olarak kabil-i teczie ve inkisam

ve hark ve iltiyamdir. Bu mertebeye "alem-i §ehadet" denilmesi emr-i

musahedede azhar ve havass-i hamse-i zahirenin mecmu'u ile mahsiis ol-

masindan nasklir. Zira, alem-i misaldeki bir sureti el ile tutup hifz ederek,

ba§kalanna da irae etmek kabil olmadigi halde /, alem-i §ehadetteki bir

sureti elde tutmak ve baskalarina da gostermek mumkindir. Hiikema, su-

ver-i alemi "zi-ruh" ve "gayr-i zi-ruh" olarak ikiye taksim ederlerse de,

muhakkikin indinde zi-ruh olmayan higbir suret yoktur. Zira her birinin

"mertebe-i vahidiyyet" te sabit olan bir "hakikat"i vardir. Ve bu hakikat

onun mudebbiri, mutasarnfi ve ruhudur. Ve her bir isim cemi'-i esmayi

cami' olup, "ayn-i vahide"den ibaret bulunan mertebe-i uluhiyyete delalet

hususunda §irket-i mii§a'a ile mii§terektirler. Ve her bir ismin o ayn-i

vahideden bir hazzi vardir ki, o haz diger isimde yoktur. Mesela; Mani' is-

mindeki haz Mu'ti isminde ve Kabiz ismindeki haz Basit isminde yoktur.

Ve kabil-i taksim olmayan o ayn-i vahide Hayy ismiyle de musemma
oldugundan, her bir ismin bu isimde de ala-tariki

,

l-mu§a'a i§tirakleri

vardir. Velakin eser-i hayatin kemaliyle zuhuruna ciimlesinin taayyiinii

miisaid olmadigindan, kiminin hayati batm; ve kiminin hayati zahir; ve

kiminin hayati hayvanda oldugu gibi azhar; ve kiminin hayati dahi insanda

oldugu gibi azhar ve ekmeldir. Zira "ayn-i vahide" olan Hak, kendi

esmasindan herhangi birisinde tasarruf buyurursa bu mu§a'iyyet kalmaz,

mutlaka o ismin ahkami zahir olur. ^unkii Hak Teala alemde tasarruf-i

mutlak sahibidir; ve viicudda ve tasarrufta asla §enki yoktur.

Alem-i §ehadete, "alem-i kevn ii fesad" dahi derler. Zira "kevn"bir
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suretin hudusiinden ve "fesad" dahi bir suretin in'idamindan ibarettir.

Mesela su kaynatilinca buhar olur ve onun suret-i mayi'iyyeti fenaya gider

ki, bu keyfiyyet fena ve fesaddan ibarettir. Ve ba'dehu ondan bir suret-i

havaiyye peyda olur; buna da "kevn" derler. Ve keza mum yandikda onun

sekli fan! olur; bu "fesad" dir. Fakat ondan baska bir madde-i havaiyye

husule gelir; bu da "kevn"dir. Binaenaleyh alem-i sehadette bir "fesad" icm

bir "kevn" lazim olur; ya'ni her bir suret-i fasideden sonra bir suret-i kaine

peyda olur.

Birinci vast: Cevher ve araz

Ma'lum olsun ki, suver-i alem-i §ehadetin kaffesi "araz"dan ibarettir.

Ve araz "iki zamanda /baki ve kendi viicudu ile kaim olmayan sey"e derler.

Mesela mutekellimin ve erbab-i fikr ve nazardan ibaret olan miitefenninin

bir §eyi ta'rif ederken, a'razdan ibaret olan "hudud"unu zikr ederler. Hal-

buki bir seyin hudud-i zatiyyesi, o seyin aynidir, gayn degildir. Mesela

"araz"m mukabili olan "cevher"i ta'rif ettikleri esnada; cevher "kendi zati

ile kaim olan §eydir" derler. Halbuki "kiyam" arazdir. Cevher olmasa,

kiyami aynca gostermek miimkin degildir. Kiyam boyle araz olmakla

beraber, cevherin ayni ve hakikatidir. Zira cevher bu "had" ile sair

seylerden aynlir. Ve bu hadd-i zati, mahdud olan cevherin aynidir. Ve
keza insam ta'rif ettikleri sirada: "Insan, nutuk sahibi olan hayvandir"

derler. Bu ta'rifde zikrolunan "natikiyyet", "sahabet" ve "hayvaniyyet" in-

sani sair e§yadan ayiran birer haddir. Halbuki "nutk" arazdir. "Sahib"in

ma'nasi nisbet oldugundan o da arazdir. Bu ta'rifde yalniz bir "hayvan"

kaldi. Hayvani da ta'rif ettikleri vakit, "hayvan cism-i nami-i hassastir; ve

iradesi ile hareket eder" derler. Bu ta'rifde zikrolunan cismiyyet, numuvv,

hassasiyyet, irade ve hareket hayvani sair esjadan ayiran onun bir haddi

olmakla cumlesi arazdir. Zira "cisim" eb'ad-i selaseyi kabul eden bir cev-

her-i miitehayyizdir. Halbuki "eb'ad-i selase", ya'ni "uzunluk", "enlilik"

ve "derinlik", ve "kabul" ve "tahayyuz" hep arazdir. Qiinkii bunlann

cumlesi maani-i ma'kiiledir; ve cisim olmayinca gorimmezler. "Cisim"
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dahi arazdir, giinkii tahayyuz olmaymca goriinmez. "Niimuvv" de arazdir;

cunkii asl iizerine zaiddir. "His" de arazdir; cunkii his, idraktir, idrak ise

arazdir. "Hareket" de arazdir; zira "siikunet" iizerine zaiddir. Ve keza

"irade" dahi arazdir; Qiinkii o da asil iizerine zaiddir. l§te goruliiyor ki,

cevher kendi "hudud"unu te§kil eden a'razm hey'et-i mecmuasindan

ibarettir. Cevherin hududu ise kendi zatidir. Binaenaleyh / cevher dahi

ayn-i a'raz olur.

"Araz" iki zamanda baki olmayan §ey olduguna gore, bir kilo su ahp

bir kaba vaz' etsek, anen-fe-anen tenakus ettigini goriiriiz; zira tebahhur

eder; su iki zamanda baki kalmaz. Keza elimize aldigimiz bir zerre hamiz-i

kibrit igin yazdigimiz i§aret-i kimyeviyye o dakika icm dogrudur; bir za-

man sonra o i§aret-i kimyeviyye artik elimizdeki o zerrenin i§areti degildir.

Zira o zerre, iki zamanda baki kalmayan arazdir.

Ve'l-hasil alem-i §ehadette goriinen suretlerin kaffesi araz oldugu cihet-

le, bu alemin hey f

et-i mecmuasi a'razdan ibaret olmu§ olur. Halbuki

mutekellimin: "Araz iki zamanda baki kalmaz; ve cevher ise zamanlarda

baki kalir" derler. Sonra da balada izah olundugu iizere cevheri arazlar ile

ta'rif edip, onun haddini bu arazlar ile ta'yin ederler. Bu ise agiktan a^iga

tenakuz oldugu halde, farkma varamazlar. I§te akil ve zeka-yi be§erin te-

yakkuz ve intibahi bu kadardir. Akhn bir mes'elede intibahi olsa, diger

mes'elede gaflete dii§er. Onun alem-i hakikate dogru yiiriiyii§u "du§e kal-

ka" ta'birine ma-sadaktir. Alem-i tecelliye nazaran alem-i §ehadet

dedigimiz §ey, bir takim a'razin hey'et-i mecmuasi olup, anen-fe-anen

miitebeddildir. Ve alemden higbir §ey, kendi nefsi ile kaim bir cevher

degildir. Ve kendi "ayn"inda, kendi "ayn"i ile kaim olan mevcud, ancak

kendi zati ile kaim bulunan viicud-i mutlak-i Hak'tir. Ve e§ya-yi saire

kendi vucudlanyla ademiyyet iizere olup her anda o viicud-i mutlak ile

"halk-i cedid" igindedir.

ikinci vasl: Teceddud-i emsal

Alem-i §ehadet, esma-i ilahiyye muktezasmdan olarak ale'd-devam
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mevcud ve ma'dum olur. Zira Mucid, Muhyi, Miibdi, Rahman, Miin'im,

Musavvir, Halik ve Kayyum ve bunun emsali esma mevcudatin viicudunu

ve mezahirin zuhurunu iktiza eder. Ve Mumit, Darr, Kahhar, Kabiz, Ferd

ve Vahid ve bunun emsali esma dahi mezahirin ademiyyetini ve hafasim

iktiza eder. Suver-i alemin k^ffesi daima halk-i cedid / i^indedir. Her lahza

ba§ka baska halk ve yeni viicud gelir. Ve her tarfetu'l-ayn icjnde icad ve

i'dam-i diger vaki'dir. Velakin bu icad ve i'dam feyz-i rahm^nmin siir'at-i

inkiza ve teceddudii hasebiyle idrak olunmaz. Ve bu siir'at sebebiyle, su-

ver-i esjanin istikrar iizere oldugu zannolunur. Siir'at-i teceddud ve feyz-i

rahmani bir suretle vaki' olur ki, gitmenin ve gelmenin idraki mumkin ol-

maz. Ve belki gelmek gitmenin ve gitmek dahi gelmenin aynidir. Viicud ile

adem arasma zaman mutehallil olmaz ki, onun ademiyyeti melhuz olabil-

sin.

Ve'l-hasil suver-i kainattan hicbir suret iki anda Mki kalmaz. Fakat

suret-i zaile, suret-i hadisenin mii§abihi oldugundan his bu tebeddiile mut-

tali' olamaz. Zira alemin hey'et-i mecmuasi balada izah olundugu iizere

arazdan Mrettir; ve araz ise iki zamanda baki kalmaz. Viicud-i mumkinat

onlann suretleriyle Hakk'in zuhurundan ibarettir. Ve bu zuhur ise, tecelli-i

Hak'tir. Tecelli-i Hak'ta baka yoktur; tekrar dahi yoktur. ZM ^ y> p*
Oils (Rahman, 55/29) ayet-i kerimesi mucibince Hak her anda bir §e'n-i

digerdedir. Binaenaleyh vucud-i mutlajt-i Hak, her kainin ayn-i

sabitesinden her anda zahir olarak suret-pezir olur. Ve an-i sanide o ayn-i

sSbiteden o viicud batin ve o suret zail olur. Ve bu hal bdylece miiteselsilen

gider. Ve zail§t ile kainat arasmda kadr-i miisterek ayn-i sabitedir. Ve ay-

n-i sabite hakikat-i sahsiyyedir. Bu kevn ii fesad icjnde hakikat-i sahsiyye

bakidir. Muti' ve asi ve miisab ve muazzeb olan ancak bu hakikat-i

sahsiyyedir. Onun hayal-i zailden ibaret olan viicud-i kevni-i maddisine

asla i'tibar yoktur. Zira madde dedigimiz §ey sirf emr-i i'tibaridir. Ve

a'yan-i sabite suver-i ilmiyyeden ibaret oldugundan asla kendi mertebesin-

den miinfekk degildir. > Wlj c~wJU 0L-pV1 ya'ni "a'yan-i sabite

rayiha-i viicudu koklamami§tir" dediklerinin ma'nasi budur. Viicud-i mut-

lakm mahall-i tecelliyati a'yan-i sabitedir. Zira evvela "ilim", sonra, "fiil"
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zuhur eder. ilim olmayinca fail ve sani' neyi isteyecek ve tasni' edecektir?

Misal: Kendisinde sifat-i ressamiyyet bulunan bir kimse, bir levha

tersim edecegi vakit, evvela ilminde o levhanin / hey'etini ve krokisini is-

tihzar eder. Ondan sonra suret-i ilmiyyesini levhaya nak§ eyler. Ve her is-

tedigi vakit, bu levhanin yiiz mislini tersim eyler. Bu levha mahv edilse,

yine onlann mislini viicuda getirir. Onun ilminde olan resmin sureti ise

daima sabit olup, asla ressamin ilminden miinfekk olmaz. Ve o suret-i il-

miyye asla viicud-i harici kokusunu koklamaz. Ve ilm-i ressamda levhanin

sureti murtesim olmadikea ressamdan fiil-i tersim zahir olmaz.

Ugiincii vasl: tsti'dad-i mec'ul

isti'dad iki nevi'dir: Birincisi isti'dad-i gayr-i mec'uldiir ki, yukanda

Izah olundugu iizere bu isti'dad her bir ayn-i sabitenin iktiza-yi zatisinden

ibaret olup "Kiin!" emriyle, mertebe-i ilimde tekevviin ederler. Vj \jJ\ Uj

s-^-lj (Kamer, 54/50) ayet-i kerimesi bu mertebeye isarettir.

Digeri isti'dad-i mec'uldiir. Bu isti'dad dahi mertebe-i §ehadette her bir

ayn-i sabitenin mir'ati ve mazhan olmak iizere tekevviin eden her bir

suret-i kesifenin ba'de'l-istihalat kemale vusuliidiir. Zira tabiatta

mutekevvin olan her bir suret kaide-yi tekamiile tabi'dir. )\^ ile

bu hakikate isaret olunmustar.

Misal: insanda isti'dad ve kabiliyyet-i tekelliim onun iktiza-yi zatisi

oldugundan gayr-i mec'uldiir. Fakat tevelliidunu miiteakib tekellum ede-

mez; zira biinyesi rmisaid degildir. Tevali-i zaman ile, bunyesine isti'dad

ve kabiliyyet geldikten sonra tekellum edebilir. Bu isti'dad ve kabiliyyet

ise anen-fe-anen vaki' olan tekamiil neticesinde hasil olur; bu da

mec'uldiir. Bundan anla§ihyor ki, isti'dad-i gayr-i mec'ulun zuhuru,

isti'd§d-i mec'ulun inki§afina mutevakkiftir. Ta'bir-i digerle denilebilir ki,

ruhun zuhur-i kemalati cismin kemaline vabestedir. Aksi halde ruhun

kemalati batinda kahr. imdi esbab-i zahiriyye isti'dadat-i zatiyyeye
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mensub olan §uunattir. Binaenaleyh esbabi tevlid eden isti'dadat ve

kabiliyyat-i zatiyyedir. Mumun sebeb-i i§ti'ali, onun kabiliyyet ve

isti'dadidir. Ta§ olsa i§ti'al etmezdi; zira tasta bu isti'dad ve kabiliyyet

yoktur./

Dorduncu vast: Tabiat

Malum olsun ki, fezada menfuh olan nefes-i rahmani uluhiyyetin

zahiri olan "tabiat" iizerine vaki' olur. Dest-gah-i tabiat bu nefesi nesc edip

enva'-i surete ifrag eder. Binaenaleyh fezada "hala" yoktur. Belki kuva-yi

tabiiyye ile mala-maldir ki, bu kuvaya "melaike-i tabiiyyun ve aliyyin"

derler. Bunlann Adem'e secde ve ser-fiiru ile emr olunmadiklan balada

zikr olundu.

imdi "tabiaf'in zati, yekdigerinin ziddi olan dort esasin hey'et-i

mecmuasindan ibarettir ki, onlar da "hararet", "biirudet", "yubuset" ve

"rutubet"tir. Ger^i yubuset hararetten ve rutubet dahi burudetten ne§'et

ederse de, yubuset hararetin ve rutubet dahi biirudetin aym degildir. Her

birinin kendi mertebelerindeki iktizaat ve ahkami ba§ka ba§kadir. Tabiat

mertebe-i uluhiyyetin zahiri olup, suver-i unsuriyyenin mensuc oldugu bir

dest-gah olup, onlann batinidir. Erkan-i tabiat mahsiis ise de, mer'i

degildir. Yalniz suret-i unsuriyyeye taalluku asanyla me§hud olur. Suyun

incimadim gdrdiigumuz yerde biirudetin ve buzun eridigini gordiigumiiz

yerde de hararetin mevcud olduguna hiikm ederiz. Ve bunlan basiramiz

gormedigi halde, vucudumuz hisseder. Imdi tabiat uluhiyyetin zahiriyyeti

olmakla beraber, hakikat-i vahideden ibarettir. Ve yekdigerine zit bir takim

keyfiyetleri haiz olan ecsam-i tabiiyye o hakikat-i vahideden zahir olup,

turlii tiirlii e§kalde zahir olur. Binaenaleyh tabiat ve tabiattan zahir olan

ecsam-i tabiiyyenin hey'et-i mecmuasi, hakikat cihetinden ayn-i vahidedir;

ve taayyiin ve e§kal cihetinden de, uyun-i kesiredir. Ve bu suver-i

tabiiyye, ayn-i vahidenin taayyiinat-i muhtelifesi oldugu igin, saha-i

taayyiinatta mevcud olmayan bir §ey, tabiattan zuhur ettikde veyahut

ecsam-i mevcudeden bir takimi bozulup ma'dum oldukda, o tabiat ne eksi-

lir, ne de ziyadelesjr. Belki bu hal letafetten kesafete ve kesafetten letafete
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intikaldir. Binaenaleyh zuhur eden suretler, adem-i mahzdan gelmez. Ve

ma'dum olan suretler dahi adem-i mahza gitmez. Onlann viicud ve / adem-

leri izafidir.

ilm-i hikmet ve kimyaya vakif olanlann nazarinda bu hakikat pek

barizdir. Mesela bir mum bitinceye kadar i§'al edildikde, gercj mumun
§ekli kaybolur; velakin onun kesif olan sureti gaza inkilab eder. Ve bi'l-

farz yirmi dirhem agirhginda bir mum yandigi vakit, yine yirmi dirhem

agirhginda baska mevadda tahavviil etmi§ olur. Mumun viicudu tabiatta te-

kevviin ettigi vakit o tabiat ziyadelesmedigi gibi, kayboldugu vakit de ek-

silmemi§ olur. Tabiattan zahir olan §ey, tabiatin gayn degildir. Qiinkii

tabiattan zahir olan ecsam-i tabiiyyenin hey'et-i mecmuasi, hakikat cihetin-

den ayn-i vahidedir. Ve tabiat kendisinde zahir olan seyin de aym degildir.

Qinkii bi'l-farz tabiattan zahir olan bir ate§ par9asmi aldigimiz vakit, bu

sicak ve kurudur; ve bir buz pargasini aldigimizda dahi bu soguk ve kuru-

dur, diye hiikmederiz. imdi ate§, buzun aym olmadigi halde, tabiat bu iki

muhtelif §ey arasinda kurulugu cem 1

etmi§, fakat sicakhk ile soguklugu

ayirmi§tir. Boyle olunca elbette tabiat onlann aym olamaz. Qiinku tabiat,

yekdigerine zit olan erkan-i erbaayi cami'dir. Tabiat, mertebe-i ilm-i

ilahide sabit olan suver-i esmaiyyenin intibama miisaid bir ayineden ba§ka

bir §ey degildir. Ve o ayinenin viicudu dahi, zat-i latife-i Hakk'in kesafeti

ile mevcud oldugu i^in zahiridir.

Be§inci vasl: Milessir ve muesseriin-fih

Malum olsun ki, emr-i viicud biri "muessir" ve digeri "muesserun-fih"

olmak iizere iki kisimdir. Muessir mertebe-i fiiliyyeden; ve muesseriin-fih

mertebe-i infialiyyeden ibarettir. Ta !

bir-i digerle viicudun batim ve zahiri

vardir; batim muessir ve zahiri muesserun-fihdir. Vucud-i Mem Hakk'in

zahiri ve Hak viicud-i alemin batim ve hiiviyyetidir. Ve her ikisi de

vahidu'l-ayn olan mertebe-i uluhiyyetin iki i'tibandir. imdi tabiatin te-

kevviinu uluhiyyetin batiniyyetinden oldugu gibi, suver-i ecsamin te-

kevvunii de tabiattandir. Binaenaleyh hakikatte her vech ile muessir olan

ancak Allah Teala'dir.

Misal: Viicud-i insaninin zahiri ve batim vardir. insani "nutuk sahibi
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olan bir hayvandir" diye ta'rif / ettigimiz vakit, onun batini ile zahirini

almi§ oluruz. "Nutuk" onun batim ve "hayvan" onun cismi ve zahiridir.

Insanin nefs-i natikasi goriinmedigi halde, zahiri olan cisminde

miiessirdir; ve zahiri olan cismi muesserun-fihdir. Insanin batininda bir

yere gitmek icin bir irade peyda olur. Batmindaki bu irade ve meyl, onun

"Kiin!" emrinden ibarettir. Cisim, bu irade ve emirden miiteessir blarak

harekete gelip o mahalle gider. Imdi insanin vucudu vahidii'l-ayn oldugu

halde onda biri miiessir ve digeri muesseriin-fih olmak iizere iki i'tibar

olmu§ olur.

Altinci vast: lbtida-i hilkat

Seneden zayif ve ke§fen sahih olan c^Lki j>\ Oi c«^Li La**
\

^

u>j?y ya'ni "Ben gizli bir hazine idim; bilinmege muhabbet ettim;

halki bilinmem icjn yarattim" hadis-i kudsisi mucibince, viicud mertebe-i

vahdete, ya'ni hakikat-i muhammediyye mertebesine tenezzuliinden sonra

kendi zatina ve sifatina §uuru hasebiyle zatinda miindemic olan kemalati

izhara muhabbet etti. Bu zuhur ve izhar, ancak kendi zatindan, yine kendi

zatinadir. Ve hafa dahi yine kendi zatina nazarandir. Viicudda kendinden

gayn bir §ey yoktur ki, ondan hafi olsun. Binaenaleyh bu hadis-i §erif,

kable'z-zuhur kendi kemalatinm yine kendisine hafi oldugunu beyandan

ibarettir. Ya'ni "kable'z-zuhur kendimden gizli olan kemalatimi zevk-i

suhudi ile bilmege muhabbet ettim; ve halki bu zevk-i suhudi ile bilinmem

icjn yarattim" demektir. Bunun ne gibi bir sey oldugu atideki misal ile ta-

vazzuh eder.

Misal: Kendisinde hattatiyet, ressamiyet ve mi'mariyet ilh... gibi bir-

takim sifatlar bulunan bir kimse izhar edecegi levhalar ile binalarm kenz-i

mahfisidir. Kendi kemalatim zevk-i mii§ahede ile bilmek istedigi vakit,

kendinde oldugunu bildigi ve fakat gormedigi bu levhalan tahrir, tersim

ve bu binalari / in§a edip izhar eyledikten sonra "Ben bir gizli hazine

idim, bu masnuati zevk-i mii^ahede ile bilmek istedim ve bunlan yaptim"

der. Ve onlan tema§a edip san'atinin kemalatim gordiikde temeddiih

eder. I§te e§ref-i mahlukat olan insam alem-i §ehadette izhardan sonra
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Hak Teala Hazretleri'nin caf}&l ^lUf ibl (Mii'minun, 23/14) bu-

yurmasi bu babdandir.

Imdi mahfi olan sey, ma'dum degildir; belki mevcud olmakla beraber

mecjiuldur. Nitekim bir c^ekirdekte namutenahi aga^lar vardir, fakat

mahfidir. Kable'z-zuhur, agacin suret-i saki, endami ve teferruati ve

esmannin killeti ve kesreti me^huldur; ba'de'z-zuhur malum olur. Zira

ilim ma'luma tabi'dir. Velakin $ekirdekte agac, oldugu ve onun agsani ve

yapraklan ve esman bulundugu mucmelen ma'lumdur. Tafsilati zuhur et-

tikge bi'l-miisjmede ma'lum olur. Iste eltaf-i latif olan zat-i uluhiyyet

kemalatini zevk-i suhudi ile bilmege ve gayriyyet-i i'tibariyye yiiziinden

bilmege muhabbet ettiginde, muhit oldugu feza-yi bi-nihayede hubb-i

zuhurun harareti ile nefes-i rahmanisini tenfis ve irsal eyledi. Bu tenfis

neticesinde feza-yi la-yetenahide, ya'ni kendi viicud-i latifinde obek obek

inbisat eden nefes-i rahmani, avalim-i bi-nihayenin "heyula"sidir. Ve nefe-

sin §iddet-i irsalinden hareket hasil oldu. Ehl-i hey'et indinde bu madde-i

ulaya "sehab-i muzi" ta'bir ederler. Gerci bunlar tarafmdan mense'-i kainzit

hakkinda muhtelif nazariyyeler bast ve beyan olunmu§ ise de, heyula-yi

kainatin sehab-i muzi' halinde oldugunda ciimlesi muttehiddir. Onlar ehl-i

kesfe i'timad etmediklerinden tekevviin ve intizam-i seyyarat hakkinda

turlti turlii nazariyyelere zahib oldular. Burada bunlann tafsili zaiddir.

Yalniz su kadar diyelim ki, viicud-i insani ziibde-i kainat oldugundan, her

sirnn miftahidir. Sehab-i muzi'ye tekabiil eden nutfe-i bi-suret-i be§er,

tabiata tekabiil eden rahm-i maderde ne keyfiyyet ile suret kesb etmekte

ise, "insan-i kebir" tesmiye olunan manzume-i semsiyyemizin dahi

sehabeden tarz-i tekevviinii ve iktisab-i sureti bu kavaid dairesinde olmak

icab eder. Zira insan-i kebirin tekamiilat-i tedriciyyesi milyonlarca seneler

zarfinda oldugu halde, insan-i sagirin tekamvilati rahm-i maderde dokuz ay

gibi kisa bir zamana sigar. Onun icjn Hak Teala Hazretleri ^ dC^y\ jU

J** (Enbiya, 21/37) / ya'ni "Insan aceleden halk olundu" buyurdu.

Imdi nefes-i rahmani, feza-yi bi-nihayeyi muhit olan zat-i eltaf-i latifin

haricine irsal olunmadi. Qiinku onun harici mutasavver degildir. Bu tenfis,
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zatin kendi zatinda, yine kendi zatina, kendi zati ile vaki' olan bir te-

cellisidir. Ve nefes-i rahmani zatin aynidir. Bu, ancak, zat-i uluhiyyetin

zatini ve nefesini [veya nefsini] teksif buyurmasindan ibarettir. Nitekim

Ebu'l-Hasen Guri hazretleri buyurur:

ya'ni: "Tenzih ederim §u zat-i ecell ii a'layi ki, nefesini [nefsini] latif kihp

ona Hak tesmiye etti; ve nefesini [nefsini] kesif kihp, ona da halk tesmiye

etti". Bu nefes-i rahmani ali iken, ya'ni zat-i latifin tenfisini miiteakib

kemal-i letafetinden bi-suret iken, teseffiil ettikce teberriid ve takallus edip

eskal ve suver iktisab eyler. Nitekim nefes-i insani zemheride bir cam

iizerine irsal olundukda, hin-i hurucunda hararette latif ve bi-suret iken, te-

seffiil eyledikce teberriid ve tasallub edip, cam iizerinde c^ekli buzlar

peyda kilar; ve o buzlardaki e§kal ayn-i nefestir. Nefes-i rahmani de hin-i

tenfisinde boylece latif olup, tedricen sehab-i muzi' haline gelir ve avalimin

itiadde-i asliyyesi olur. Nitekim §eyh-i Ekber (r.a.) Fass-i Isevi'de bu

hakikate i§areten ala-tariki'l-kesf vaki* olan lttila' iizerine buyururlar: §iir

:

Terciime: "Nefes-i rahmanide olan e§yamn kaffesi, gecenin ahirindeki

ziyaya mu§abihtir."

Fezada bu obek obek tekasiif ve teberriid eden sehab-i muziler, ilk dev-

relerinde dumandan baska bir sey degildirler. Nitekim ayet-i kerimede: J
OUi g _j

*U~JI J\ is (Fussilet, 41/11) buyrulur. Bu sehabeler rakik bu-

lutlardir. Ve lisan-i arabda boyle rakik bulutlara "ama" f

tesmiye olunur.

Ashab-i kiramdan Ebu Rezin el-Ukayli (r.a.) (S.a.v.) Efendimizden: y)

jli-l jliy ol JtJ d\S ya'ni "Halk-i mahlukattan mukaddem Rabb'imiz

nerede idi?" diye / sordu. Onlar da cevaben: ^L^lyniyu s.L*jJt ^ ois"

f.\j» ya'ni "Fevkinda ve tahtinda hava olmayan "ama"da idi" buyurdular.

Hazret-i Ebu Rezin el-Ukayli, bizim manzume-i §emsiyyemize mensub bir

mahluk-i ilahi oldugu ve merbubiyyeti, kendi emsalini tesrfken, nefsine

izafe eyledigi halde, a'ref-i enbiya (S.a.v.) Efendimiz avalim-i bi-

nihayenin bidayet-i hilkatlerine de te§milen: "Rabb'imiz suver-i esjamn

izharindan mukaddem bi-suret olan "ama"da idi ki, onun fevki ve tahti
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"hala" olup, oralarda anasirdan terekkiib eden hava yoktur" buyurdular.

Bu cevab-i alileriyle, mertebe-i amaya tenezziiliinden mukaddem viicud-i

mutlakin rububiyyetle muttasif olmadigma ve rububiyyet, viicudun ilk

taayyiinii olan mertebe-i amada bastadigina i§aret buyrulur. Zira merbub

olmadikca rububiyyet ile ittisaf mumkin olmaz; ve "ama" terbiye edilme-

dikce istihalat ve etvar-i muhtelifeden gegip, mahmul oldugu suver ve

taayyunat-i mutenevviayi izhar edemez.

Yedinci vasl: Etvdr-i hilkat

(S.a.v.) Efendimiz buyururlar ki:

Js- oi^i Ujuj jSlI_j ob^i ^ ol J1 jJb*J oL^j J-^>^ ya'ni:

"Allah Teala bir buyiik beyaz inci yaratti; celal ve heybeti ile nazar etti;

hayadan eridi, Onun yansi su ve yansi ate§ oldu. Ondan bir duman hasil

oldu. Semavati dumandan ve arzi onun kopiigunden halk eyledi. imdi

onun ar§i su iizerinde vaki' oldu". "Allah Teala"dan murad, viicud-i mut-

lakin "mertebe-i vahdet"idir. "Halk"in ma'nasi zuhur ve izhardir. "Biiyiik

bir beyaz inci"den murad "hakikat-i insaniyye" mertebesi olan "akl-i ev-

vel"dir ki, buna "mertebe-i vahidiyyet" de derler. Akl-i evvele "celal ve

heybeti ile nazar" etmesinden murad, akl-i evvelin mebde-i gayriyyet olan

"mertebe-i ruh"a tenezzuliidiir. Ve bu tenezziilden hasil olan / gayriyyet

nikabi ile viicud-i mutlakin tesetturudur. Zira "nazar-i cemaT, vech-i

Hakk'm kendi nuru ile tecellisidir ki, bunda tesettiir yoktur. "Nazar-i

celal", vech-i Hakk'm libas-i gayriyyet ile ihticabi oldugundan, bi't-tabi*

bunda tesettiir vardir. "Gayriyyet"ten murad mutlakiyyetten mukayyediyy-

ete tenezzul ve mutlakin mukayyedde ihtifasidir. "Diirre-i beyza"mn eri-

mesi, viicud-i vahidiyyetin isneyniyyet ile takayyiid ederek, akl-i kiilliin

kendi nefsinde miitela§i oldugu hinde, ona nefes-i rahmanisi ile viicud-i

harici bah§ etmesi ve bu nefes-i rahmani ile ona fezada viicud-i harici
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bahsmi muteakib merkezin "ate§" ve muhitin teberriid ile "su" olmasina

isarettir .Ve "seb'a semavat" ta'bir ettigimiz seb'a-i seyyaremizin, bu du-

man halindeki sehab-i muziden ve arzm dahi onun tekasiifunden mahluk

olduguna; ve "ar§" miilk-i diinya ma'nasma olup, avalim-i §ehadiyye

emlak-i ilahiyyeden bulunduguna; ve sehab-i muzi ar§in temeli oldugu ci-

hetle, ar§-i ilSM su iizerinde vaki' olduguna remz olunur.

Ehl-i hey'et derler ki: "Ecram, bidayet-i hallerinde bir sehabe halinde

olup, tedricen kiireler §eklinde tekasiif etmisjerdir. Bu sehabe-i gaziyye, bu

vasi' riizgar kiiresi mebde'inde miitecanis ve muvellidii'l-madan bile hafif

bir gazdan miitesekkildir. Merkeze dogru bi'l-ciimle ecza-yi ferdiyyenin

muncezib olmasi ve bundan ne§'et eden tekasiif-i miitezayid ve merkeze

dogru olan sukutun hararete tebeddiilii ve hasil olan hararetin badi oldugu

ilk imtizacat-i kimyeviyye ve elektrigin te'siri ve nev'i yekdigerinden

istikak eden kuva-yi tabiiyyenin efal ve te
f

sirat-i muhtelifesi, muvellidu'l-

ma\ muvellidu'l-humuza, fahm, azot, sodyum, kalsiyum, hadid, magnez-

yum ilh... gibi anasir-i evveliyyenin te§ekkulunu mucib olup; enva'-i

ma'deniyye, yekdigerinden temeyyiiz ve teferruk ederler. Hararetin te-

kevvunii, ecza-yi ferdiyyenin hareketindendir. Zira hareket hararete te-

beddiil eder. Ve hararet dahi bir nevi hareketten ba§ka bir sey degildir.

Imdi necm-i sehabinin terkibine dahil olan baladaki anasir bugiin giineste

yanmakta oldugu gibi, nar-i §edid halinde bulunur. Ve bu kiire-i atesjn te-

berrude ba§layinca ate§ suya miinkalib olur. Bu iki seyyal, bi'l-hikme

ezd£d ise de, bi'l-kimya ayn-i anasinn / muhassalatidir. Ve nitekim

bugiinkii giinde, kiiremizin etrafinda temevvuc eden bahr-i muhit

muvellidu'l-ma, muvellidu'l-humuza ve sodyumdan miirekkebdir. Hararet

tenezziil ettigi ve buharat-i havaiyye miitekasif oldugu vakit sath-i

seyyarenin ihtilacat-i biirkaniyyesi icmde heniiz teberriid etmeyen miyah

derununda nim mayi 1

, nim sulb, acini, leyyin-i muteharrik ve miitegayyir

olan miirekkebat-i fahmiyyeden, ya'ni tiyn-i lazibden, nebatat ve

hayvanat-i ibtidaiyye tahassiil etmege ba§lar."

imdi bu hadis-i §erif; U^lii L^V j*J)!\j o! Jl of ^JUI j. JJ
0_pji ^1^^ JS" *UI ^ U«rj (Enbiya, 21/30) ayet-i kerimesinin izah

ve tefsiridir. Ve bundan anlasjhr ki, semavat ve arz bidayet-i hilkatte bir
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madde halinde olarak bitisjk idi. Ba'dehu yekdigerinden aynldilar. Ve

ecsamin tekevvunu de sudandir. (Junkii ar§-i ilahi su iizerindedir.

Ma'lum olsun ki, avalim-i §ehadiyyenin feza-yi la-yetenahideki

mikdan kabil-i ta'dad degildir. Bir taraftan tekevviin ve diger taraftan te-

fessud etmektedir. Zira viicud-i miimkinin ne evveli ne de ahiri vardir, zira

namiitenahidir. Ve "halk" ezeli ve ebedidir; ve bunlar viicud-i mutlakta te-

kevviin ve tefessiid eder. Bunlann mekani viicud-i mutlaktir. Nitekim Hz.

Gavs-i A'zam Abdul'l-Kadir Gilani (r.a.) buyururlar ki: dJU J* W : cJUi

OL-jVI Ulj ol£. J Ol&l Li! c (Jap^l Jjj-tl : JUi Ya'ni "Ya

Rab! Senin iqin mekan var midir? dedim. Buyurdu ki, ya Gavs-i A'zam!

Ben mekamn mekamyim; benim ic,in mekan yoktur. Ve ben insanin

sirriyim"*.

Sekizinci vasl: Hilkat-i semavdt ve arz

Ma'lum olsun ki, fezada nefes-i rahmanmin imtidadindan hasil olan

sehab-i miizilerde bi't-tabi'/hareket zahir olur; ve tenfis hubb-i zuhura

mustenid oldugundan, harareti miinticdir. §iddet-i hararet devam ettigi

hinde, nefes-i rahmani mertebe-i letafet ve uluvdedir. Miimtedd oldukga

ehl-i fennin "sehabe" ve ehl-i hakikatin "ama" ta'bir ettikleri asl-i avalim

halini bi'l-iktisab teberrud ve tarattub ederek mertebe-i kesafete tenezziil et-

mekle safil olur. Zerratinin ihtizazat-i umumiyyesinden bunlar kendi mih-

verleri etrafmda devre ba§larlar. Bu devirlerden miitehassil kuvve-i ani'l-

merkeziyye hasebiyle, bunlardan kureviyyii'§-§ekl pargalar iftitak edip,

milyonlarca merhale mesafeye firlayarak bu sehabenin merkezi etrafindaki

mahrekleri uzerinde devre ba§larlar. Her bir sehabe kendi kabiliyyet ve

isti'dadi kadar seyyare tevlid eder. Ve bu istihalat icjn bizim senelerimizin

milyarlarca mikdan murur etmek lazimdir. Zira tekamiil tedricidir, def

i

degildir. Ve giinkii avalimin hey'et-i mecmuasi mazhar-i Rahman'dir.

*Yukandaki ibare Risale-i Gavsiyye'de mimdericdir. Matbu' niishada cenab-i

Abdii'l-Kadir'e nisbet olunur. Fakat Abdullah Bosnevi hazretleri Fusus §erhi'nde
cenab-i §eyh Ekber'e mensub oldugunu beyan buyurur (A. A. Konuk).
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u*-^- mucibince tecelliyat-i rahmaniyyede acele yoktur. Ve

Rahman JjL\ J* cr^-

I

s (Tah&, 20/5) mucibince, vucudat-i izafiyye

arsma mustevi oldugundan e§ySda kurb ve maiyyet-i daimi ile muttasiftir.

Rahman'm kurb ve maiyyeti ba'zi e§yaya daha az ve ba'zi e§yaya daha

<jok degildir. Bu kurb ve maiyyette asla tefaviit yoktur. p*->.)\ J> &j U

cfj&'x (Miilk, 67/3).

Acele ise, nisbet-i bu'd mevcud oldukca vakf olur. Onun igin & *l**Ji

d\k~d\ buyrulmu§tur. Zira §eytan "§atane ve sutunen'* den miistekk olup

"bu'd" ma'nasinadir. Gorulmez mi ki insan, kendisine baid gordiigii

maddi ve ma'nevi makasida vusul igin isti'cal eder. Vaktaki istedigi seyi

elde eder, artik istimta' igin acele etmez. Ciinkii nisbet-i bu'd zail ve nis-

bet-i kurb h&sil oldu.

imdi "semavat-i seb'a"dan maksad §emsten iftitak eden Neptiin,

Uranus, Ziihal, Miisteri, Merih, Ziihre ve Utarid'dir. Arz, Merih ile Ziihre

arasindadir. Arzdan evvel tekevviin ve iftitak edenlere "seyyarat-i ulviyye"

ve ondan sonra tekevviin ve iftitak edenlere "seyyarat-i sufliyye" ta'bir

ederler. Bu babdaki tafsilat ilm-i hey'et kitaplarmda munderic bulun-

dugundan burada ma'lumat / i'tasiyla iktifa olunur. §6yle ki: §ems, kendi

manzumesinin kalbi ve ism-i Muhyi'nin mazhan oldugundan kendi a'zasi

mesabesinde olan tevabi'ine harareti ile hayat-bah§ olur. Ve etrafinda devr

eden seyyaratin kaffesini idare eder. §ems onlan memerlerinde tesadiifen

bulup zabt etmemistir. Belki kendisi ile beraber ayni mensee malik olup,

ona tabi' ve miinkad olurlar. Bir masa uzerinde merkezde bulunan bir

giillenin etrafinda devr eden kiireler gibi, seyyarat sems ile beraber ayni

satihta devr ederler. Ve bunlann cvimlesi bir maddeden miitekevvin

olduguna, balada zikr olunan Lij UlS J*>J}\j ol^-**JI 01 ^
ulliS (Enbiya, 21/30) Jiyet-i kerimesi delildir. §emse en yakin bir

seyyare olan Utarid gune§ten 15 milyon, Ziihre 26 milyon, Arz 37 milyon,

Merih 56 milyon, Miisteri 192 milyon, Ziihal 335 milyon, Uranus 710

milyon ve seyyarattan en baid bulunan Neptiin ise 1150 milyon merhale

uzakta devr ederler. Arzin kutru (12.742 km.) oldugu halde, semsin kutru

(1.382.000 km.)'dir. Musteri, Ziihal, Uranus, Neptiin seyyarat-i

cesimeden olup, Arz ve Ziihre ve Merih bunlardan kucuktiir. En kiigiik
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seyyare ise Utarid'dir. En nihayetteki Neptiin seyyaresinin semsten iktibas

eyledigi ziya, kure-i arzdaki ziyanin binde biri kadardir. Ve sath-i

Zuhre'deki hava-yi nesiminin kesafeti, hava-yi nesimi-i arzin dortte birine

miisavi oldugu hesab edilmistir. Merih ile Mu§teri arasinda, yine §ems

etrafmda seyyarat-i sagirenin devr eyledigi bir sahada, bu seyyaratin 200

adedi miitecaviz mikdan kesf olunmu§ ise de, ehl-i hey'et indinde

tamamiyyet ile malum degildir. En biiyugiinun kutru 228 mil kadar tahmin

olunmaktadir. Bunlann giinese olan mesafeleri 100 milyon merhaledir.

Seyyarat-i sake misillu cesamet i'tibariyle ehemmiyetleri yoktur./

Dokuzuncu vasl: Semavat ve arzin etvar-i hilkatleri

£ J9^ 'J* tf^J* ^4 J* (Fussilet, 41/9); tfbjfe j

fy CjJ j> Q jjjj iijC'j V> (Fussilet, 41/10)

£k (Fussilet, 41/12); $ 3L
J>

Uj j>j% jU ^jtfl \lJl

5//JI ^ ^ (Secde, 32/4) ayat-i kerimelerinde gerek arzin ve gerek

semavat-i seb'anm alti giinde halk olundugu beyan buyrulur. "Yevm" ke-

limesine "devre-i kiilliyye" ma'nasi verilmek miinasib olur. Zir& "devre-i

cuz'iyye"ler bir giiniin aksami kabilinden oldugundan, bunlar kale

almmamishr. §u halde arz ve semavat iki devre-i kulliyyede halk olun-

mu§tur.

Birinci devre-i kiilliyye: Ujj L_i;Lr j^j j olj , *.JI ol I^jg ^JUI ^ ^jt

UfeUiui (Enbiya, 21/30) ayet-i kerimesinde isaret buyruldugu iizere "devre-

i ratkiyye"dir ki, bu devir alem-i ama', ya'ni manzume-i semsiyyenin

madde-i ulasi olan nefes-i rahmaninin sehab-i muzi halinde tekasufudur.

Bu devrede semavat ve arz bitisjktir.

Ikinci devre-i kiilliyye "devre-i fetkiyye"dir ki, bu devrede semavat ve

arz birer birer yekdigerinden aynlip, temeyyiiz ettiler. Nitekim balada izah

olundu. ^ Iflj*'W j-^j W y> o? tfbj ^* d**-J (Fussilet,

41/10) ayet-i kerimesi mucibince de, bizim arzimizin dort devrede te-

kemmul ettigi anlasdiyor. Bunlar da sunlardir:

1. Devre-i nariyye, 2. devre-i maiyye, 3. devre-i tiirabiyye, 4. devre-i

nebatiyye ve hayvaniyye.

1. Devre-i nariyye: §emsin altinci "veled" olarak tevlid eyledigi
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arzii, "mader"inden aynldigi vakit bir kiire-i ate§in idi. Bircok zaman bu

halde mahrekinde devr eyledi. Hak Teala Hazretleri bu merkube,

merkubun cinsinden bir nevi' mahluk irkabeyledi ki, bunlar kavm-i cann

idi. Nitekim / buyurur: *jllji >' # JJ ^ i&k oWlj (Hicr, 15/27), jUj 55

/ £> # i)M (Rahman, 55/15).

2. Devre-i maiyye: Arz birgok zaman sems etrafinda, kiire-i nari halinde

devr eyledikten sonra, onun ate§i, sathindan suya munkalib o!mu§ ve

anasir-i kesifesi mayi'-i nari halinde alt tabakalanni te§kil eylemistir. Zira

hikmet-i tabiiyye nokta-i nazanndan bu iki seyyal ezdad ise de bi'l-kimya

ayn-i anasinn muhassal2tidir. Nitekim bugunkii giinde, kuremizin

etrafindaki bahr-i muhit muvellidu'l-ma', muvellidu'l-humuza ve

sodyumdan miirekkebdir. Bu devreye: *tJi J**^j* <^_> (Hud, 11/7) ayet-i

kerimesiyle isaret buyurulur.

3. Devre-i tiirabiyye: Sath-i arzin tedricen tasalliib ve teberriid

devresidir ki, ilk kisn nim sulb, acini, yumusak, miiteharrik ve kokmus,

miirekkebat-i fahmiyyeden ibarettir ki, buna "tiyn-i lazib" ve "salsaT dahi

denir. Ehl-i fennin "protoplazma", ya'ni madde-i ciinye (?) ta'bir ettikleri

§ey, bu kokmu§ gamurdan tekewun eder ki, bu madde ecsam-i uzviyyenin

men§e'idir. Nev'-i beserin bu gamurdan yaratildigi Kur'an-i Kerim'de

ihbar buyrulur: vj^^ ^ 'fi&k UJ (Saffat, 37/11), J\ &%Jj ibj Jtt %
djL* Ci- 'ja jCaU 'ja VjSi jJW- (Hicr, 15/28).

4. Devre-i nebatiyye ve hayvaniyye: Erbab-i fennin beyanina gore bu

kokmu§ gamurdan, ba'dehu nebatat-i ibtidaiyye tekewun etmi§ ve nebatat

tekemmiil ede ede, cesim ormanlar vucuda gelmistir. Isbu ecsam-i

uzviyye-i ibtidaiyye, ya basit hiicerattan ve hiicerat ciimlelerinden

miirekkeb olup "iisniyye" fasilesinden mevadd-i jelatiniyye imi§.

Muhakkikin-i kiram tarafindan dahi tasdik buyuruldugu iizere sath-i

arzda insan, hayvanat ve nebatattan sonra zuhur etmistir. Tabakatii'l-arz

ulemasi ilk hayvanat-i berriyyenin ciizursuz nebatat tarzinda mutekevvin

oldugu ve hayvanat-i na'imenin dahi ma'den, hebat ve hayvan evsafim

cami' olan zuufiyetler, mercanlar, sungerler, madrepular ile, hayvanat-i

ki§riyyeden ibaret bulundugu ve ba'dehu bunlann istihalat-i muhtelife



52 MUKADDiME

geckmek suretiyle bi't-tekemmiil enva'i zuhura gelip zukuret ve iinuset

peyda oldugunu beyan ederler. Hie. sek ve subhe yoktur ki, gerek nebatat

ve gerek hayvanat, arzin kisnndan yaratilmis, / ve el-an da yaratilmakta

bulunmu§tur. Imdi bu ta'dad olunan arzin edvar-i erbaasi ^jS\ 3

J* *Uf b6j $ sL ^G—

(

Hud
> 11/7) ayet-i kerimesine

nazaran semavata da §amildir, §6yle ki:

Ewelen; her bir seyyarenin semsten, bidayet-i iftitakinda bir kiire-i nari

oldugunda §ubhe yoktur.

Saniyen; semavat ve arzin hey'et-i mecmuasi, emlak-i ilahiyyeden birer

mulk olduklan
CS
J^ <Jtj* dfcj (Hud, 11/7) beyan-i alisi cumlesine

§amil bulundugu cihetle her bir semanm devre-i maiyyeye de tabi' oldugu

anla§ihyor.

Salisen; her bir sema dahi arz cinsinden ve unsuri olduklarindan, bu

halden sonra ki§ir baglayacaklan tabiidir. Bu da onlarin devre-i

tiirabiyyeleridir.

Rabian ofjlljl ^ lJ*i\ ^ili <L \jj^LVt (Neml, 27/25)

buyurulduguna gore, devr-i nebatileri it~> £j ^j^j ^j «.-fl jU
U+j (§ura, 42/29) buyurulduguna gore de devr-i hayvanileri oldu-

gu, devr-i nebatileri ve hayvanileri olunca, devre-i turabiyyeleri de oldugu

zahirdir.

Onuncu vast: Avalim-i §ehadiyye-i sdire

Ma'lum olsun ki, fezada la-yuad ve la-yuhsa avalim-i §ehadiyye

vardir. Bu hakikat, ilm-i hey'et ulemasinin ke§f-i istidlalilerinden

mukaddem, Nebiyy-i zi-§an (s.a.v.) Efendimiz ile onlarin varisleri olan

kiimmelin-i evliyaullah tarafindan haber verilmi§tir, §6yle ki: §eyh

Zade'nin Tefsir-i Fatiha hasjyesinde beyan eyledigi hadis-i serifde:

Ya'ni; "Allah Teala milyonlarca kandil halk edip, onlari ar§a ta'lik

buyurdu; / ve semavat ve arz ve onlarda olan §eyler, hatta cennet ve

cehennem, kaffesi bir kandil icmdedir. Kandillerde olan §eyi Allah



FUSUSU'L-HIKEM TERCUME VE §ERHI 53

Teala'dan gayri bir kimse bilmez" buyrulmu§tur. Bu hadis-i serife nazaran

manzume-i §emsiyyelerin her biri bir "kandil" i'tibar buyrulduguna ve

"milyonlarca" ta'biri ile bunlann fezada gayr-i kabil-i ta'dad olduguna

i§aret vardir.

Ve keza diger bir hadis-i §erifte buyrulur: *UI kjj Jt <Up Jju li

Ya'ni; "Vaktaki Musa (a.s.) ru'yetullahi taleb etti ve onun iizerine

bayilmis, oldugu halde kendisinden hicab kesf olundu; herbirinin iizerinde

^j (A'raf, 7/143) diyen bir Musa bulunan yetmi§ bin Tur gordii."

Ve keza Hz. Mevlana (r.a.) Mesnevi-i §erifinde buyurur:

Terciime: "Yildizlarm verasinda yildizlar vardir ki, onlarda ihtirak ve

nahs olmaz; onlar baska asumanlarda seyr ederler; bu meshur olan yedi

asumanin gayri olarak."

Ve keza Ebu'l-Alemeyn Seyyid Ahmed er-Rifai (r.a.) buyururlar ki:

"Afitab-i ziyadar bu fushat-seray-i alem-i balada yuvarlanan bir kevkeb-i

miinevverdir. Tabakat-i muhtelifede nice kevakib dahi munte§irdir.

Kevakib-i meshudenin ba'zisi bu diinyadan biiyuk oldugu gibi, suret-i

miitefavitede yekdigerinden cesim, azim olarak, ziya ve envar ve makadir-i

muhtelifede e§i'a-nisar olup, nar-i §ua
f

her cihetten imtidad ile oyle

kari§mi§ ki, musaderne-i daime caridir. Ebrac-i muayyenede hepsi donup

dola§arak seyrinde sabit ve sebatinda sairdir. Bunlann her biri maverasina

hicab oldugu halde, alem-i gaybda kaim ortada daha ne hicablar vardir ki,

miinteha-yi basardan daha uzakta bulunarak gorulemediginden akil inkar

ediyor. Halbuki bu ecram ve ecramdan baska / gozlerimize kiigiik goriinen

nice ecsam vardir ki, onlar bile hadd-i zatmda dunyadan gok biiyiiktur."
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Ve Maarri dahi bir beytinde §6yie soyler;

Terciime: "Ey nas! Allah Teala'nin nice felegi vardir ki, nucum ve

sems ve kamer onunla seyreder."

imdi arzimiz ile bu avalim-i sehadiyye arasinda fark-i azim oldugunda

subhe yoktur. Nitekim efrad-i insaniyyenin suret-i te§ekkulii yekdigerine

miimasilen vaki
f olmakta ise de, her ferdin suunati dahi sureti gibi tafsilen

yekdigerinin aym degildir. Her birinde azim fark ve temeyyuz vardir.

Avalim-i sairedeki suverin ahvalini ilmen tedkik etmek mustahildir; zira

Hak Teala Hazretleri: i>jX: V U (Nahl, 16/8) buyurur. Bunlann

ahvaline ancak kuvve-i ilahiyye ile aktar-i semavat ve arzi gegen

kiimmelin-i evliyaullahin ihbanyla vakif olabiliriz.

Nitekim Hak Teala buyurur: jM \jliJ 01 (^ku-l d[ ^Sj\j j^Jl j-^k
OluU \ 0jiiS N \j&& ^j%^(j^Ji (Rahman, 55/33) Ya'ni: "Ey ins ve

cin taifesi! Aktar-i semavat ve arzdan niifuza kudretiniz varsa c,ikimz

bakahm? Hayir, cikamazsimz! Ancak sultan ile, ya'ni kuwet-i ilahiyye ile

9ikabilirsiniz".

Bizim ilmimiz sakin oldugumuz arz iizerindeki kavanin-i tabiiyyenin

esrarma bile nufuz edememistir; nerede kaldi ki, kavanin-i te§ekkuliyyeleri

bizim alemimizin kavanin-i tesekkuliyyelerinden farkh olmasi iktiza eden

avalim-i bi-nihayeden her birinin ahvalini idrak edebilelim! Kamillerden

ba'zilanmn bizim anhyabilecegimiz birtakim Mrat ile verdikleri haberleri

bile ukul-i zaifemiz kabulde tereddiid eder. Bunlann ahvali ehl-i arzin

beyanat ve ibaratina sigar seyler degildir. Ve ta'rif ve beyana sigamayan

seye ve maarife, istilah-i / muhakkikinde "alem-i simsime" derler. Cenab-i

§eyh-i Ekber (r.a.) efendimizin Futuhat-i Mekkiyye'lerindeki beyanat-i

aliyyelerinden ba'zi fikarat niimune olarak zikr olunur.

"O alemde Hak Teala'nm yumu§ak, kirmizi altmdan bir arzi vardi

ki, e§§ar ve esman vesair esjasi hep altindandir. Bir kimse onun

meyvesinden alip yese, bir derece taravet ve lezzet ve rayiha-i tayyibe

bulur ki, vassaflar onu vasf edemez; ve o arzin meyvelerinde olan nukfi§-i
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bedia ve zinet-i garibeyi niifus tahayyiil edemez.

Ve yine bir arz daha vardir ki, giimu§tendir; ve eger onun

meyvelerinden bir §ey ekl olunsa, gayr-i kabil-i tavsif tu'm ve rayiha-i

tayyibe bulunur.

Ve yine kafur-i ebyazdan bir arz daha vardrr ki, ondaki emakin

hararette atesten daha §ediddir; lakin insan ona girerse ihrak etmez; ve ba'zi

emakini mu'tedil ve ba'zisi bariddin

Ve yine za'ferandan bir arz vardir ki, ehli, inbisat ve be§a§ette sair

arzin ehiinden ziy^dedir; geleni istikbal ve iclal ederler. Ve onun

meyvelerinden bir §ey kopanlsa, hemen yerine onun naziri biter. Koparan

farkina varamaz; ve onda asla noksan goriilmez.

Kadmlannin hiisnii bir mertebededir ki, cennetteki hurilerin hiisnii,

oniara nisbetle, bizim arzimizdaki kadmlann hiisnuniin, hurilerin hiisniine

nisbeti gibi olur. Onlarda teklif-i ilahi yoktur. Belki ta'zim-i Hak uzere

mecbuldiirler."

Hz. §eyh (r.a.) buyururlar ki: "Ariflerin alem-i simsimeye duhulleri

ecsam ile degil, ervah ile olur. O aleme duhul edecekleri vakit, heykellerini

arz-i diinyada birakirlar; ve dahil oldugu arz cinsinden ona bir libas

giydirirler. O arz ehiinden onu sokak ba§indan istikbal eden vardir. Avdet

edecegi vakit, yine o sokak ba§ina gelirler; ve arkasindan o arzin liMsini

cikanp birbirleriyle vedala§irlar. Arif gider, refiki orada kalir.

Akhn dar-i diinyada muhal gordiigii her §eyi biz o jilemde miimkin

bulduk."

Fi'l-hakika da altindan ve gumu§ten, k&furdan, za'ferandan mahluk

arza; ve harareti / ate§ten daha §edid olan mahalde, bir §eyin yanmamasina; 60

ve kopanlan meyvenin yerinde farkina vanlmaksizm nazirinin peyda

olmasina ve diger zikrolunan acaibata ehl-i arzin akillan ermez. Ve

arzimizin kavanin-i te§ekkiiliyyesi ve kavaid-i halkiyyesi ahval-i

miimasilenin zuhuruna miisaid degildir. Fevkimizde parlayan ecram-i

bi-nihayeden her birinin dahi bizim kavanin-i arziyyemize mii§abih

kanunlar dairesinde deveranini iddiaya, akil ve fen musaade edemez. Zira

arzimizin hatt-i istivasi ile, kutuplan sekenesinin serait-i hayatiyyesi

arasinda bile azim farklar vardir.
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Onbirinci vasl: Hilkat-i Adem

Hilkat-i Adem hakkinda suret-i umumiyyede dort kavil vardir:

Birincisi: Kur'an-i Kerim'in ve ah&dis-i nebeviyyenin maani-i

z&hiresi iizerine miifessirin-i kiram taraflanndan beyan buyrulan kavildir.

Bunda ehl-i kitabin ciimlesi muttefiktir. Miicmelen beyani budur ki:

"Hak Teala Hazretleri hey'et-i alemi butiin levazimi ile halk ve ikmal

buyurduktan sonra, Adem'in suret-i cesedini tiyn-i lazibden, ya'ni kokmu§

camurdan tesviye edip, ona run nefh etti; ve melaikeye secde ile emr

eyledi, secde 'ettiler. iblis "Ben ondan hayirhyim, cunkii beni nardan ve

onu topraktan halk ettin" diyerek secdeden iba eyledi. Terk-i edeble boyle

bir kiyasa miisteniden Hakk'a kar§i niza'a ciir'et eylediginden, Iblis

huzur-i Izzet'ten matrud oldu. Ba'dehu Adem'in dil'-i eyserinden Hak

Teala Havva'yi yaratti. Yiyip icerek cennette tena'um etmelerini ve fakat

secere-i menhiyyeye takarrub etmemelerini onlara emretti. tgva-yi iblis ile

bu secere-i menhiyyeye takarrub ettiler. Hak Teala: "ihbitu" (Bakara, 2/38)

emriyle onlan cennetten ihrac edip, ruy-i zemine indirdi. Adem ile Havva

arzda bi't-tenasul nev'-i Beni Adem tiiredi. Ehl-i tefsirin kavline gore

hilkat-i Adem'den bu ana degin yedi bin sene kadar bir miiddet murur

etmi§tir.

/ Ikincisi: Kur'an-i Kerim'in ve ahadis-i §erifenin maarii-i batinesi

iizerine kas,if-i esrar-i ilahiyye olan muhakkikin hazarati taraflanndan

beyan buyrulan kavildir.

Cenab-i Ni'metullah (k.s.) hazretleri: uG ^ JjC$ 'a_JJIj (Nun,

71/17) ayet-i kerimesinin tefsirinde §oyle buyururlar:

jjj

Ya'ni: "Allah Teala sizi arzdan ibdai olarak bitirmek suretiyle inbat

eyledi. Ve sizi enva' ve asnaf olarak yapti. Evvela nebat cinsinden,
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saniyen hayvan ve sonra da iman ve ma'rifete kabil insan oluncaya kadar

terbiye etti. Ba'dehu riitbe-i beseriyyeden, mertebe-i hilafete ve niyabet-i

ilahiyyeye irtikaniz ve goz gdrmedik ve kulak i§itmedik ve kalb-i besere

hutur etmedik §eye faiz olmaniz igin size tekalif-i §akkayi teklif etti."

Sath-i arzda nev'-i Beni Adem'in netice-i istihalat olarak tekamiilat-i

tedriciyye ile zuhurunu, pek agik beyandan ibaret olan bu tefsire diger

mutalaat ilavesine hacet goriilemez. Bu tarz-i beyan iicuncii cild Mesnevi-i

§erifde dahi aynen bdyledir:

f*i j-i jj ^ ^j-a cS^U^- j\

J j-i dL-T^ jl
f/ j-t U j-Ju jl

r
^-c^

Ya'ni: "Cemadliktan oldum ve nebat oldum; ve nebatliktan oldum,

hayvan mertebesinde zahir oldum. Hayvanhktan oldiim, adem oldum.

Boyle olunca ne korkayun, ne vakit olmekten noksan oldum! Diger bir

hamlede de be§er mertebesinden olurum. Akibet / melaike arasindan kanat

ve ba§ kaldinnm. Diger defa da melek mertebesinden kurban olurum. O
§ey ki vehme gelmez, o olurum." Ve keza Mesnevi-i §erifin dordiincii

cildinde de spyle buyrulur:

*\—a j\ ^l—*^- jj z\—*~j>- Jjl

j^ *jjk iL* ij*\—+jr jj ja£> ^yLj jJjI l$JL<

iL_j J\j JL^ J>±-a U J\ji?~ £>j* jJ

JL_Jb 45" 01 JUtT ^ ^L-Jl tjy* d\^>- jl jb

C-ijj Ub j Jilp 0^iS'l Ij C~ij ^ ^-i*l il^?^*

Sure-i Secde'de vaki': *U .y ,v»^ J**- ^ * u^> ^ ^l**3 /' ^

j

o-3J a i £iij alj- ^ * cj#a (Secde, 32/7) ayet-i kerimesi Adem'in

arzdan ne vech ile inbat buyruldugunu tafsil ve baladaki ayet-i kerimeyi

tefsir ediyor. Demek ki, Adem'in halkina tiyn-i lazibden bed' olunmus,; ve

sonra onun nesli sudan, ya'ni nutfeden tekevviin eden siilalelerden

yapilmi§; ve sonra da ahsen-i takvim iizere tesviye buyrulmu§; ve bu
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tesviye ile ruh-i il£hinin nefhme salih bir hale geldigi icjn, hilafet-i ilahiyye

nefh ve ifaza olunmushir. Ayet-i kerimede "siimme" (sonra) kelimeleri

meratib-i istihalata i§aret olduguna subhe yoktur. Bu istihalat birinci kavil

erbabi tarafindan boyle tefsir olunur:

A

"Hz. Adem'in halk-i cesedi hame'-i mesnundan, ya'ni yillanmi§,

kokmu§ ^amurdan oldu. Ve onun viicudundan Havva halk olundu. Adem,

topraktan gikan nebatati ve ekl-i nebatat ile nesv ii nema bulan hayvanati

ekl etti. Bunlar viicud-i Adem'de sudan ibaret olan nutfe oldu. Bu su,

rahm-i Havva'ya munsabb oldu; ve orada etv&r-i muhtelife gecjrdikten

sonra, suret-i ademiyyeye girip, tevelliid eyledi." Halbuki Hak Teal§ sure-i

Ankebut'da: jUJI U 'Js Ij>U^\ ^ \^ ji (Ankebut, 29/20) Ya'ni

"Arzda geziniz, Allah Teala'mn halka nasil ba§ladigma nazar ediniz!"

buyuruyor. Hilkat-i be§erin bidayeti, ehl-i tefslrin bu beyanati vech ile

olursa, bunu gormek icjn arzda gezmege liizum yoktur. Ciinkii bu istihalat

ve etvan, insan arzin herhangi bir noktasinda mukim ve sakin olmakla da

goriip ogrenebilir. Ve "arzda geziniz!" te§viki, arzm gezilmek miimkin

olan yerlerine §amildir. Arzm sathinda gezmek miimkin oldugu gibi,

hafriyyat neticesinde, arzin ka'nnda da gezilebilir. imdi bu ayet-i

kerimenin ma'na-yi munifinden musteban oluyor ki, arzda gezip tedkikat

icra etmekle, hilkat-i be§erin ba§langicina d&ir ilm-i miistehasatta / goriiliip

anla§ilacak §eyler vardir. Esasen muhakkikin berazihi beyan ettikleri

sirada, cemadat ile nebatat arasindaki berzahin "mercan"; ve nebat ile

hayvan arasindaki berzahin da "hurma agaci"; ve hayvanat ile insan

arasindaki berzahin da "maymun" oldugunu aijiktan agiga gosterirler.

Uciinciisu: Adem, istihalat neticesinde tedrici olarak degil, belki

topraktan defi olarak halk buyrulmu§tur. Sahib-i Varidat olan Bedreddin

Simavi ile ba'zi zevat buna zahib olmus,lardir. Cenab-i Bedreddin Kitab-i

Varidat'inda §6yle buyurur:
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Ya'ni: "Avamin zu'm ettikleri §ey iizere has/-i ecsad sahih degildir.

Velakin miimkindir ki, nev'-i insandan alemde bir §ahsin kalmadigi bir

zaman gele; ve ba'dehu topraktan babasiz ve anasiz bir insan tevelliid ede.

Sonra da tenasiil ile doga."

Dordunciisu: Tedkik-i mustehasata nazaran tarih-i tabff ulemasinm

akvalidir. Bunlar da derler ki: "Sath-i arzda tekevviin eden miirekkebat-i

fahmiyyeden nebatat ve hayvanat-i ibtidaiyye tahassul edip bu ecsam-i

uzviyye-i ibtidaiyye ya basit veya miirekkeb hiicerat ciimlelerinden

miirekkeb idiler. Bunlar ii§niyye fasilesinden nebatat-i mevadd-i

jelatiniyye; ve hayvanat-i na'imeden ma'den ve hayvan ve nebat evsafini

cami' olan mercanlar, siingerler ve hayvanat-i ki§nyyeden ibaret idi. Ilk

hayvanat ciizursuz nebatattan baska bir§ey degildir.

Seyyarenin §urut-i uzviyyesi kesb-i mukemmeliyyet etmesi ve hal-i

mebadide bulunan ba'zi a'zSnm nesv u nema bulmasi ile hay&t isl£th-i hal

ve kesb-i kemal eylemi§tir. Ezmine-i ibtidaiyyede, bihar-i evveliyye

deriinunda yiizen hayvanat-i adimetu'l-fikanittan ba§ka birsey goriilmezdi.

Devr-i mezkurun nihayetine dogru devr-i silluri esnasmda ilk esmak ve

fakat esmak-i gudrufiyye zuhur etmi§tir. Esmak-i azmiyye ise ondan

pekQok zaman sonra viicud bulmu§tur. Devr-i evvelde galiz hayvanat-i

zu'l-ma'i^eteyn, cesim zevahif, bati hayvanat-i kisjnyye ba§lar. Lakin

unsur-i hayvani bu devirde heniiz tevessu' etmemi§ idi. / Milyonlarca

seneler miirur etmi§tir ki, gerek hayv&nat ve gerek nebatatta ziikur ve inas

yok idi. Bu nevi te§ekkul^tin ilk zuhur edenleri miinasebat-i esm§k gibi

zayif, gayr-i muayyen ve sjddet ve faaliyetten art idi. Lakin hayat tedricen

kesb-i kemal ederdi. Muahharan unsur-i hayvani, enva'-i kesire ile

yekdigerinden temeyyiiz ettiler. Zevahif zuhur etmi§, kanatlar tuyuru

havada uQurmus,, ilk zii'l-fikarat hayvanat-i miikeyyise ormanlarda

temekkiin etmi§tir. Devr-i salisde yilanlar ayaklanni kaybetmekle

busbiitiin zevahiften temeyyiiz etmi§lerdir. Nitekim ayaklannin

viicudlanna ittisallerinin as^n bugunkii giinde dahi mii§ahede

olunmaktadir. Zevahif ve tuyur evsafini cSmi' olan hayvanat munkariz

olmusjar; ve maymun nev'inin aksami ve bi'l-ciimle enva'-i hayvaniyye-i

cesime kitaatta tesekkiil etmistir. Lakin nev'-i beni beser heniiz mevcud
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degil idi. Evsaf-i te§rihiyyece hayvandan pek az farki olan ve fakat

mirkat-i kanun-i terakkide en ali ve azamet-i fikriyyesi ile hukum-ferma-yi

alem olmak isti'dadini haiz bulunan insan, daha sonra zuhur etmi§tir.

Insan, kanun-i tekamiil neticesinde zuhur etmi§ ve silsile-i hayvanatm en

miikemmeli bulunmusUir. Mesfrneler arasinda insanin en yakm ceddi

"perimat"lar oldugu gibi, onlann da en yakm ceddi "sjbh-i beser" denilen

"Kariniyen"lerdir. Paul ve Firic, Sarasen (?) nammda iki hayvanat alimi

tarafindan 1893 tarihinde icra edilen tedkik ve tenkidler neticesinde

"Seylan"in ibtidai ahalisinin kendi te§ekkulleri i'tibariyle diger irklardan

ziyade maymuna yakin oldugu anla§ilmi§tir. "Anthropoid" denilen §ibh~i

be§erler arasinda ise insana en qok benzeyenleri "§empanze M
ile

"goririerdir. 1894 senesinde Cava'da kesfedilen bir kafatasi ile beraber bir

oyluk kemigi ve birkac, di§, "Layt" da mim'akid hayvanat kongresinde,

hayvanat ve nebatat ve miistehasat alimleri tarafindan tedkik olundukda,

bunlarin bir §ibh-i besere ait oldugu takarrur eyledi. Bu suretie tekevviin

eden insanlann zuhurundan sjmdiye kadar tahminen besjiizbin sene kadar

bir zaman gecmistir."

65 I Imdi nev'-i Beni Adem sath-i arz iizerinde zikr olunan akval-i

erbaadan hangisi vechile halk edilmis, olursa olsun, mahlukat-i arziyyenin

kaffesine faik ve ciimlesinden miikerrem ve e§reftir. Onun keramet ve

serafeti bu akval-i erbaanin kaillerince de musaddaktir. Hak Teala

hazretleri bu hakikati: oL-JaJI ^ r^jjj J\ J *-*UU>-j «1 ^ \^_f jUJj

y^sjj £j*a J* ^ULsiaij (Isra, 17/70) ayet-i kerimesinde beyan

buyurmu§tur. Insanlann istihalat neticesinde tekevviiniine kail olan

Camille Flammarion bile; "Arz kainat icjnde bir seyyare ve insan o

seyyarenin kuva-yi umumiyyesinin netice-i muhassalasidir. Tabiat iginde

kudret-i ilahiyyeyi fehm ve idrak ve §an-i azamet-i ezeliyyesine arz-i

ubudiyyet eden ilk mahluk insandir" demistir.

Nev'-i Beni Adem'in hilkati ne suretle olursa olsun Allah Zii'l-CelaTin

varhgmi ve melaikesinin viicudunu ve resullerini ve kitaplanni ve yevm-i
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ahireti ve kaza ve kaderi ve ba'de'l-mevt ba'si inkara sebeb olamaz.

Kitab-i tabiati tedkik ile me§gul olup da bunlan inkar edenler, tedkik

ettikleri seyin netayicini idrak edemeyen ve bir seyde istigraklan hasebiyle

hey'et-i mecmua-i ma'rifeti ihata edemeyen mahdudu'l-efkar ve

nakisu'l-isti'dad kimselerdir. OjylxJI 1 vjj^i ^^
(Nahl, 16/83).

Onikinci fasil

Birinci vast: tnsdn-i kdmil

Nefes-i rahmanmin tenfisinden maksad <->^ 01 c—^-Li L_**-- tiuT

(J^pN jJL^-I c~iU«J hadis-i kudsisi mucibince "hubb" ve "zuhur" ve

"ma'rifet" bulundugundan ve kemal-i ma'rifet ise suret-i ilahiyyeyi kabule

miisaid bir endam ayinesi ile miimkin oldugundan, zat-i uluhiyyetin

viicud-i latifi, bu suret-i ilahiyyenin intiba^ni kabul edebilecek bir

mertebe-i kesifeye tenzil etti ki, bu mertebe-i kesife dahi alem-i sehadettir.

Ve alem-i sehSdet her ne kadar, esma-i ilahiyyenin zuhur-i ahkam ve

asarina miisaid ise de, tamamiyle miicella bir ayine olmadigindan, suret-i

ilahiyye onda kemaliyle zahir olmaz. / Binaenaleyh alem-i §ehadetten

Adem'in halk ve zuhuru, onun cilasi mesabesinde vaki' oldu. Imdi alem,

Adem'in viicudu ile bir mir'at-i miicella oldugundan Hakk-i mutlak onda

suret-i ilahiyyesini kemali ile mu§ahede buyurur. Fakat bu mu§ahede,

uzaktan ve kendi vucudunun haricinde vaki' olan bir §eye nazar ile

miitehassil tema§a kabilinden degildir. Belki cemi'-i zerratta bi'z-zat zuhur

ve huzur ile mu§ahede-i zevkiyyedir.

Bu hale i§areten Kur'an-i Kerim'de jWi/l iljOj jjtj jl^Vl a?jAj V

lijjft (En'am, 6/103) buyrulur. ZM zat-i latif, esja suretleriyle

mutekasif olunca, onlarda bi-hasebi'l-kesafe zahir olan ahval ve suun, zat-i

latifin zevk-i suhudi ve huzuri ile ma'lumu olur. Onun icjn ayet-i kerimede

"Latif ve Habir" buyuruldu. Ve "hibret" ilm-i zevkidir. Nitekim diger bir

ayet-i kerimede dahi: jJA iJuUJl j*j p-k ail (Miilk, 67/14) buyrulur.

Bu taayyiinatta Hak can gibidir; ve taayyiinat ise cesed hukmiindedir. Ve
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melaike havasse; ve eflak ve anasir ve mevalid a'zaya benzerler. Ve Adem
bunlann ziibdesi ve hulasasi oldugundan semavat ve arzin sebeb-i hilkati

Adem olmu§ olur. Rubai:

Terciime: "Ey Adem! Name-i ilahmin nushasi sensin; ve cemal

padi§ahinin ayinesi sensin. Alemde ne varsa, senden haric. degildir; her ne

istersen kendinden iste ki, hep sensin." Ve nitekim: ibUNl cJiU 11 *WjJ iWj!

buyrulmu§tur.

Cem'iyyet-i esmaiyyeden ibaret olan suret-i ilahiyyeyi ve emanet-i

ilahiyyeyi kabul ve hamle, semavat ve arzin ve cemadatin taayyiinati

miisaid olmayip, ancak Adem'in taayyunii miisaid oldu. Bu hakikati

miidrik / olmayan maddiyyun, tefekkiirun ancak dimag-i ademinin azot ve

karbon ve fosfor gibi birtakim mevad zerrelerinin tevazzu'-i hassindan

miitevellid oldugunu beyan ile ma'nayi inkarlari, azot ve karbonun ve

viicud-i hakikinin taayyun-i mahsusundan ibaret olan bu tevazzu'-i hassm

ne demek oldugunu bilmemelerinden miitevelliddir. I§te vucudun bu

taayyiin-i mahsusudur ki, mefhum-i kiilli-i uluhiyyetten ibaret olan

emanat-i ilahiyyeyi hamle miisaid oldu. Nitekim Hak Teala buyurur:Ul

(Ahzab, 33/72).

Kalbi sems ve diger seyyarat a'za olmak iizere, Allah Teala hazretleri

manzume-i §emsiyyemizi insan-i kebir olarak halk buyurdu. Ve arzdan

dahi kemal-i cela ve isticla ic,in onlann misli bir mir'at-i tarn olan insani

yaratti. Bunu, Allah Teala'nm herseye kadir oldugunu bilmemiz iqin boyle

yapti. Zira insanda zahir olan sifat-i ilmin derecesi, sair mahlukatta

mevcud degildir. Nitekim ayet-i kerimede: ^o!j—— jJLa ^iJI -dd!

.^ t^ JT^ 4JUI d\ IjJLJ ot-t ^ j>Ji\ (Talak, 65/12)

buyrulmu§tur.

Ma'lum olsun ki, insandan maksud, ancak ins^n-i kamildir. Onun

kemali yalmz ilmen degildir; belki bi'l-cumle esma ve sifat-i ilahiyyenin

ahkami kendisinde fiilen zahir olur. Mesela kendisinde sifat-i halk zahir
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olmayan, ya'ni kendisinde cemi'-i meratibde kudret-i halk bulunmayip da,

sair sifatin ahkami zahir olan insan-i kamil degildir, insan-i nakistir.

Insan-i kamilde ihya ve imate ve icad ve i'dam ve men' ve i'ta gibi

ila-ma-la-nihaye sifat-i ilahiyye fiilen zahir olur. Nitekim isa (a.s.)'dan

naklen Kur'an-i Kerim'de buyrulur: JaJ>\ jjvkJ! ^ ^SS jUI ^1 (Al-i

tmran, 3/49). Vucudun mertebe-i ltlakinda sifat; ve sifatin asan olan

esma; ve esmanin asan olan efal yoktur. Viicud mertebe-i uluhiyyetine

tenezziiliinde sifat ve esma sahibidir; fakat efal yoktur. Vaktaki meratib-i

kevniyyeye tenezziil eder, efal zahir olur. Ve mertebe-i §ehadette

taayyunat-i kesife libasma biirundugii vakit, sifat ve esma ve efal azhar

olur. Binaenaleyh "Allah" ism-i cami'i, evvel ve ahir ve zahir / ve batimn

hey'et-i mecmuasinm ismi olur. Ve viicud-i mutlakin cemi'-i meratib ve

etvannm meclasi alem ve onun ziibdesi ve hiilasasi "Adem" olmu§ olur.

Alemsiz ve Adem'siz Allah'i gormek kabil degildir. Boyle olunca insan-i

kamilde zat, sifat ve esma ve efal miictemi'dir. Ve bu mertebe vucudun

yedinci mertebesi olup, tenezziilat-i kemaliyye-i viicudiyye insan-i kamilde

nihayet bulur. Ve viicud-i mutlakin insan-i kamil mertebesindeki kemalati

hi^bir mertebe ve etvarinda mu§ahed degildir. Hak insan-i kamil ile goriir,

i§itir, bilir; ve bi'l-ciimle sifat-i kevniyye ile muttasif olur; ve her bir

mevtmm ve her bir mertebenin lezazeti ile telezzuz ve alami ile miiteellim

olur. Hakk'in ezvaki insan-i kamilin ezvaki; veya aksi olarak, insan-i

kamilin ezvaki Hakk'in ezvakidir. imdi kevn viicud-i alemdir; ve kevn-i

cami' dahi insan-i kamildir. "Adem" denilince insan-i kamil

anla§ilmalidir.

Ma'lum olsun ki, alem ve Adem'in iki i'tiban vardir. Birisi zati

cihetindendir; ve onlann zati evvelce yok idi, sonradan var oldu. Ve digeri

viicud-i mutlak cihetindendir ki, kulde saridir. Onun herkes ve her§ey ile

nisbeti vardir. Bu i'tibar ile insan "uns"ten mii§taktir, derler. Insan-i

kamil, bi'l-asale (S.a.v.) Efendimiz'dir. Zira onun hakikati cemi'-i

hakayiki cami' olan mertebe-i uluhiyyettir. "Allah" ismi onun Rabb-i

hassidir. Bu ismin tahtinda miindemic olan kaffe-i esmada i'tidal vardir.

Ya'ni birinin digerine galebesi yoktur. Fakat onun tabii olan enbiya
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(aleyhimu's-selam) ile evliya (kaddes' Allahu esrarahum) hazarati da

"Allah" isminin mazhan olmakla beraber onun tahtinda bulunan esmadan

bir ismin merbubu olup, o isimler, onlann Rabb-i hisslan

bulundugundan, mazhariyyet-i esma hususunda onlarda i'tidal yoktur.

Nitekim Salih (a.s.) ism-i Fettah'in mazhan oldugundan mu'cizati "futuh"

suretinde zahir oldu. Imdi insan-i kamil, Hakk'i tenzihde tesbih / ve

te§bihde tenzih eder. Tenzihde: s*> Ul UjJ (Fussilet, 41/6) buyurur:

ve tesbihde: j^i Jj jljj
J\j «>• ve *UI 1i* buyurur. Zira tenzih-i sirf

ma'rifet-i ilahiyyenin msfidir. Tesbih-i sirf dahi, hakikat-i viicuddan

cehildir. Buna i'tikad zendekadir. Tenzih-i sirf tahdiddir. Zira, bir sey bir

§eyden miinezzehdir denildigi vakit, onlara birer had ta'yin edilmis, olur; ve

birinin hududu bittikten sonra, digerinin hududu ba§lar demek olur.

Tesbih-i sirf dahi viicud-i mutlaki bir kayd-i suret ile takyid etmek

ma'nasina gelir. Bu vartalardan kurtulmak iqin Hak min-haysti'z-zat

esjadan miinezzehdir; ve min-haysii't-taayyun miinezzeh degildir, deriz.

Ve ta'bir-i digerle, Hak min-haysii'z-zat esjanin "ayn"idir, deriz. Zira: y
^LJf, y>li3f, ^% JjSfl (Hadid, 57/3) buyurur; ve min-haysu't-taayyiin

gayndir; zira: oa^WI^ (Ankebut, 29/6) buyurur.

ikinci vast: Ayniyyet ve gayriyyet

Ma'lum olsun ki, Rab ile abd arasinda ayniyyet ve gayriyyetin ikisi de

sabit ve miitehakkiktir. O, bir vech ile; bu da bir vech iledir. Badi-i

nazarda §ahs-i vahidde ictima'-i ziddeyn muMl gdriiniir. Ve "ez-ziddanii

la yectemian" kaidesi sahihtir. Ve lakin bu cem' olmayan "ziddan"

liigavidir, zidd-i istilahi degildir. Zidd-i istilahi cem' olur. Bunun icjn

ehl-i tasavvuf muhakkikine "camiu'l-ezdad" derler. Mesela nur ile zulmet,

zidd-i liigavidir. Bu iki zid bir mahalde ve bir vakitte cem' olmazlar. Zira

bu iki lafzin ma'nasi kendi vazi'lan iizerinde kaimdir. Eger kendi vazi'lan

iizerinde kaim olmazlarsa, onlann ictimai caiz olur. Mesela golgeye

ala-tariki'l-istiare "zulmet" denebilir. Ve zulmet namini verdigimiz bu

golge nur ile bir mahalde ve bir vakitte cem' olabilir. Nitekim her vakit

miis^hede ederiz ki / nurdan ibaret olan ziya-yi §ems ile duvann golgesi bir
;
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mahalde ve bir vakitte ictima' ederler. Zira golge zulmet-i lstil&hi idi. l§te

bu izahattan ma'lum oldu ki, abd ile Rab arasindaki ayniyyet-i hakikiyye

liigavi degildir. Ve keza gayriyyet-i hakikiyye de liigavi degildir. Bu, her

iki ziddin §ey'-i vahidde ictimai muhaldir. Binaenaleyh ilm-i ma'-kulatta

ictimai men' edilen zid, ma'na-yi liigavi i'tibariyledir. Yoksa ma'na-yi

istilahi i'tibariyle degildir. Bu taife-i muhakkikin indinde dahi liigavi olan

iki ziddin ictimai muhal ve gayr-i caizdir. Bunu diger bir misal ile de

tefhim edelim. §6yle ki:

Eger bir §ahis etrafina dairen-ma-dar ayineler vaz' etse, herbir ayinede

zati ve sifati ile zahir olur. Ve sifatinin zuhuru budur ki, o §ahsm her bir

hareket ve siikunu, hey'et-i mesrurane ve magmumiinesi ve hande ve

giryesi akiste goriiniir. Bu cihetten §ahis, aksin aynidir. Bu ayniyyet,

ayniyyet-i hakiki-i istilahidir. Eger liigavi olsaydi, akiste vaki' olan her bir

keyfiyyetin, §ahista dahi vuku'u vacib olurdu. Qiinkii akis birgok

ayinelerde vaki'dir. Bu kesret §ahsm vahdetine te'sir etmez. Eger akis

iizerine ta§ veya necaset atsalar, §ahis ondan mutazarnr ve munecces

olmaz, kendi halinde kalir; ve bu noksanlardan miinezzeh ve miiberradir.

l§te bu cihetten gayriyyet-i hakiki-i istilahi sabit olur. Binaenaleyh §ahis ile

akiste ayniyyet ile gayriyyetin her ikisi de tahakkuk eder. Imdi, kim ki abd

ile Rab arasinda ayniyyet-i hakiki-i lugaviyi i'tikad eder ve cemi'-i viicuh

ile gayriyyeti inkar eylerse, o kimse miilhid ve zmdik olur. Bu akideye

gore abid ile ma'bud ve sacid ile mescud arasinda hi^bir fark kalmaz.

Boyle bir ayniyyet gayr-i vaki'dir. "Neuzii billahi min haza". Ve keza kim

ki, Halik ile mahluk arasinda gayriyyet-i hakikiyye-i lugaviyi i'tikad eder

ve nisbet-i halikiyyet ve mahlukiyyetten maada higbir ayniyyet taalluk ve

nisbetini mukirr olmazsa, o kimse hakikat-i halden cahildir. Bu, gomlekgi

ile Qomlekler arasindaki nisbete benzer. Eger comlekcj oliirse, onun yerine

gomlekleri / baki kalir. Bu hal gomlekler ile comlek$i arasinda sabit olan

gayriyyet-i liigavi sebebiyledir. Abd ile Rab arasinda boyle bir gayriyyet

vaki' degildir. Bu gayriyyet ile kail olan ulema-yi zahir ve miitekellimin

istilah-i muvahhidden gafildirler. Abd ile Rabb'in bir i'tibar olunmasindan

havf ederler. Bilmezler ki, istilah-rmuhakkikin mucibince akiste ve
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§ahista her iki cihetin siibutu ile beraber hicbir vakitte bu, o; o da, bu

olmaz. Akis, akistir; §ahis da §ahistir. Akis mahluk ve hadis ve nakistir.

Ve sahis kadim ve baki ve kamildir. Diger bir misal daha irad edelim:

Buhann vucudu kemal-i letafetten gorunmez. Bir mertebe tekasiif

edince bulut; ve bulut tekasiif edince su; ve su incimad ile tekasiif edince

buz olur. imdi buzun esasi buhar olmakla beraber, onun taayyiinu buhann

gayndir. Ztra buhar asla buz gibi kesif bir taayyiin sahibi degildir; o

bi-surettir. Ve keza buz, suyun hal-i miincemidinden ibaret oldugu halde,

suyun ayni degildir. £iinku su ile gonilen i§ler buz ile goriilemez. Su

ba§ka, buz ba§kadir. Velakin gerek suyun ve gerek buzun viicudlan

buhann zatmdan gayn degildir. Bu i'tibar ile buhann aymdirlar.

Binaenaleyh bunlann arasinda hem ayniyyet ve hem de gayriyyet sabit ve

miitehakkiktir.

Onii^iincu fasil:Telhis-i meratib-i viiciid

Balada tafsilen beyan olunan viicudun yedi mertebe-i tenezziiliinii

miicmelen dahi zikretmek faideli goriindiigunden ber-vech-i ati beyan

olunur:

Birincisi: "La taayyiin", "ltlak" ve "zat-i baht" mertebesidir. Bu
mertebede viicud cemi'-i nuut ve sifat izafesinden miinezzeh ve her

kayiddan ve hatta kayd-i ltlaktan dahi mukaddestir. Bu mertebe Hak
Teala'nin kiinhiidiir ki, onun fevkinde baska bir mertebe yoktur. Belki

biitun meratib onun tahtmdadir. Buna "mertebe-i ahadiyyet" derler.

/ Ikincisi: "Taayyiin-i evvel"dir. Bu mertebe Hak Siibhanehu ve

Teala hazretlerinin kendi zatini ve sifatim ve bi'l-ciimle mevcudati, biri

digerinden miimtaz olmamak iizere, ber-vech-i icmal, bilmesinden ibarettir.

Buna da "mertebe-i vahdet" ve "hakikat-i muhammediyye" derler.

U^iincusu: "Taayyiin-i sani"dir. Bu mertebe Hak Siibhanehu ve

Teala hazretlerinin kendi zat-i aliyye ve sifat-i seniyyesini, biri digerinden

miimtaz olmak iizere, ala-vechi't-tafsil bilmesinden ibarettir. Buna da



FUSUSU'L-HiKEM TERCUME VE §ERHi 67

"mertebe-i vahidiyyet" ve "hakikat-i insaniyye" derler.

Dordiincusii: "Mertebe-i ervah"dir. Bu mertebe, e§ya-yi kevniyye-i

miicerrede-i basitadan ibarettir. Ya'ni burada madde ve terkib yoktur. Ve

bunlar kendini ve mebdeini ve emsalini miidriktirler.

Besincisi: "Mertebe-i misaT'dir. O da e§ya-yi kevniyye-i miirekkebe-i

latifeden ibarettir ki, bunlar pargalanmaz ve yirtilmaz ve yapi§tmlmazlar.

Rii'yada ve ayinede goriilen suver-i hayaliyye gibi.

Altincisi: "Mertebe-i alem-i ecsam"dir. Bu mertebe de, e§ya-yi

miirekkebe-i kesifeden ibarettir ki, teczie, teb'iz ve hark ve iltiyam kabul

ederler.

Yedincisi: Kaffe-i meratibi, ya'ni cismani ve nurani ve vahdet ve

vahidiyyet mertebelerini cami' olan bir mertebedir ki, "insan-i kamil"

derler. Bu mertebe viicud-i mutlakm tecelli-i ahiri ve libas-i ahiridir.

Miitehakkikinden ba'zilan "mertebe-i vahdet" ile "vahidiyyet" i tevhid

ve "insan-i kamil" mertebesini "mertebe-i §ehadet"e ilhak edip be§ mertebe

i'tibar ederek bunlara "hazarat-i hamse" tesmiye ederler. Bunlara gore

meratibirt esamisi boyle olur: "Ahadiyyet", "vahidiyyet", "ervah", "misal"

ve "§ehadet".

Ba'zilan da ddrt isim ile icmal edip "lahut", "ceberut", "melekut",

"nasut" derler.

"Lahut" bi-keyfiyet ve bi-renk olan zattan ibarettir ki, buna "Hu" ile

i§aret ederler.

"Ceberut", taayyiin-i evvel ve §uhud-i miicmelden ibarettir ki, "Allah"

tesmiye ederler. Onun i^in "Hu" isminin zikrine "lahuti" ve "Allah" isminin

zikrine de "cebemti" derler. Evvelki "cem'u'l-cem
4
" ve ikincisi "makam-i

cem'"dir.

"Melekut" "alem-i ervah" ile "aiem-i misal"in mecmu'undan ibarettir.

"Nasut" "alem-i §ehadet" ile "hazret-i insan"in mecmu'undan ibarettir.

Bunlar i'tibarattan ibaret / olup, mahall-i kiyl u kal degildir.

Imdi ale'l-itlak efrad-i ins^niyyeden birisi terakki edip, ona bu
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meratib zevkan zahir olur ve bu meratibi kendi zatinda bulursa, ona

"insan-i kamil" derler. Ve onun bu haline "uruc ve mi'rac" tesmiye ederler.

Bu uruc ve inbiszit vech-i etemm uzere, ancak Peygamberimiz (s.a.v.)

Efendimiz'e vaki' olmu§tur. Zira yukanda zikrolundugu uzere, cemi'-i

esmaya mazhariyyeti ala-tariki'l-i'tidaldir. Ve bu makam "makam-i

mahmud"dur. Diger insan-i kamillerin bu makama vusulleri miimkin

degildir. Bu makam "mal-i yetim"dir. ^\ JU Iy,J&% (En'am, 6/152).

Bi't-tabi' diger kamillerin mi'racinda bu makamin zevki yoktur; zira

hakikatleri bu zevki mani'dir.

Ondordiincu fasil: irsal-i rusiil

Ma'lum olsun ki, irsal-i rusiilde viicuh-i adide vardir. Ve alem-i

§ehadette peygamberlerin zuhur ve viicudlan lazim ve zaruridir.

Bir vechi budur ki: insan-i nakista istiklal-i viicud ve gayriyyet vehmi

galib oldugundan, kendisinden zahir olan sifat ve efali nefsine izate eyler.

Ve viicudunda istiklal gordukce, emr-i viicudda da'ya-yi i§tirak eyler. Bu
ise zulm-i azimdir. Nitekim Hak Teala buyurur: ^ i b\ (Lokman,

31/13)

Zira "zulum" liigatte "bir seyi mevzi'inin gaynna vaz' etmektir". Bu da

emr-i viicudda saika-i vehm ile, da'va-yi istirakten tevelliid eder. Boyle

olunca §irkin men§e'i kendi nefsinden ve muhitindeki e§yanm

hakayikindan ve onlann mucidinden cehl ve bu cehl hasebiyle, zulmet-i

tabiiyye ahkaminda istigraktir. tmdi hazret-i §ehadet, a'yan-i sabitenin

isti'dadat ve kabiliyyat-i zatiyyeleri hasebiyle, viicudun libas-i gayriyyet

ile zuhurundan ibaret oldugundan, ziibde-i alem olup, suret-i ilahiyyeyi

kabul ve hamle taayyunleri miisaid olan insanlara bu hakikati ta'lim ve

onlan zulmet-i tabiiyye sahasmdan irda' ve asl-i hakiki canibine irca" ic,in,

yine o viicud-i hakikinin enbiya (aleyhimii's-selam) libaslari ile miitelebbis

olmasi iktiza etmistir.

/ Diger bir vechi budur ki, §uunat-i zatiyye-i ilahiyye bi-nihaye olup

Hak onlann ba'zilanndan razidir ve ba'zilanndan razi degildir. Nitekim

Hak Teala buyurur: yi^Ji oL*J^% (Ziimer, 39/7) Ya'ni "Allah Teala
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ibadi igin kiifiirden razi degildir." Halbuki kiifiir ism-i Mudill'in iktizasi

olup, esma-i saire gibi zuhur talebindedir. Hak Teala hazretleri rahmet-i

rahmaniyyesi ile ona da viicud bah§ eyler. Zira rahmet-i rahmaniyye, amm
oldugundan, bu rahmete nazaran her §ey merhumdur. Velakin rahmet-i

rahimiyye hass oldugundan bu rahmete nazaran her§ey merhum degildir.

Belki ba'zilan merhum ve ba'zilan mercumdur. Binaenaleyh Hak rahmet-i

rahmaniyyesine nazaran kiifiir ve imana viicud verdigi halde, rahmet-i

rahimiyyesine nazaran imandan razi ve kiifiirden razi degildir. l§te

Zii'l-Celal hazretleri kendisinin razi oldugu ve olmadigi efali mertebe-i

risalete bi't-tenezziil vaz' eyledigi serayi' ile ibadina i'lan eyledi. Suret-i

ilahiyye iizere mahluk olan insan, kendi nefsini tedkik edecek olursa, razi

oldugu ve olmadigi efalin zuhuru ne demek olduguna zevkan muttali'

olur. Zira insandan ba'zi efal sadir olur ki, ondan razi degildir. Fakat

zuhuru iktiza-yi zati oldugundan, terk-i izhari kabil degildir.

Bir vechi dahi budur ki, Rabbii'l-erbab olan Hak Teala, her biri bir

Rabb-i has olan esmasi ahkamindan marzi ve magzub olanlann temyizini

irade buyurur. Bu temeyyiiz ise zuhur-i ahkamdan sonra olur; ve zuhur-i

ahkam ise ba'de'l-imtihan miimkindir. Nitekim Hak Teala buyurur: i£<tt\

%S VJJ 'J$ JJ^jO 5j—if, o>l jEs- (Miilk, 67/2) Ve keza buyurur:

ji>kA\*±\ (JUj p&j^j (Muhammed, 47/31). Eger mertebe-i azhar

olan hazret-i sehadette irsal-i rusiil olunup, marzi olan sirat-i mustakim ile

magzub olan sirat-i mustakim ta'rif olunmamis, olsa, her ayn-i sabitenin

isti'dad ve kabiliyyet-i zatiyyesinden ibaret olan hiiccet-i baliga fiilen zahir

ve §uhud ile tevessuk edememi§ olurdu. Nitekim Hak Teala buyurur: <S&
L-^s pSfjj. J* 4-j J^li. C\ JT ^ iSj (Nisa, 4/41). Ya'ni: "Her

iimmet, peygamberlerini §ahid getirdigimiz vakit, onlann hali nasil olur?

Ya Habibim! seni de onlann iizerine sahid getirdik. Ve keza buyurur:^
tj>T ^JUU dl

*i>„
H la-P C\ JT^^ (Nahl, 16/84). Ya'ni: "Biz o gunde 75

her ummetten bir §ahid getirdikten sonra, kafirler i'tizara me'zun

olmazlar". i§te «>J-\ aJLU (En'am, 6/149) ayet-i kerimesi mucibince,

suhud ile tevessuk eden hiiccet-i baliganm ikamesinden sonra mukbiller ile

mucrimler ve ehl-i kurb ile ehl-i bu'd aynlarak, ^ jdyj £4-1

(§ura, 42/7) sirn zuhura gelir. Ve marzi olanlar kendi sirat-i
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mustakimlerinin nihayeti olan cennete ve magzub olanlar da, kendi sirat-i

mustakimlerinin nihayeti olan cehenneme vasil olurlar.

Emr-i da'vette kendilerine fiitur gelmemek icin enbiya

(aleyhimu's-selam)'a hin-i da'vetlerinde sirr-i kader, ya'ni her ferdin

isti'dad ve kabiliyyet-i ezeliyyesi mek§uf degildir. Bu sebeble onlann

da'veti umuma siyyanen vaki' olur. I§te bu beyanattan anla§ihr ki, irsal-i

rusiil zaruridir. Zamanimizda zeki ve alim gecjnen miitefenninler ve

onlann mukallidleri hakikat-i halden cahil ve bu cehillerinden dahi gafil

olduklarindan, irsal-i rusulli inkar ve istihfaf edip, kendilerini berbad

ederler. Eger akil ve dirayetlerine i'timad etmeyip de enbiyaya ve onlann

varisleri olan ulema-yi billaha tabi' olarak ta'limlerini kabul etseler ve

senatleri ile te'dib-i nufus eyleseler, bu cehilden halas ve kurb-i ma'rifete

nail ve gaye-i hilkatlerine vasil ve neticede insan-i kamil olurlardi. Fakat

ne gare ki, isti'dadlarma ezvak-i hayvaniyye ile istigal muvafik geldi.

Mesnevi:

cTO^ {} S- if^ J*ijT fW ***** $ J~^*

Terciime: "Vaktinin peygamberinden i'raz etme; kendi fen ve kamina az

i'timad et!"

Onbe§inci fasil: ihtilaf-i §erayi'

Ma'lum olsun ki, mertebe-i ilimde sabit olan suver-i esmaiyyenin

mezahiri ve onlara ait olan kemalat, hazret-i sehadette, hazain-i ilahiyyeden

kader-i ma'lum iizere tedricen nazil olur. Nitekim Hak Teala buyurur: ajj

{JZ JjJi if£ ui fix* \^ ^ (Hicr, 15/21) Ve mebahis-i

sabikada beyan o^itdugu iizere viicud, heniiz nebat ve cemad ve hayvan

mertebelerine n "B.bis iken, bu suretlerden hiq biri emanet-i ilahiyyeyi

kabul edemedi. Zira onlann isti'dadati bu hamuleyi yiiklenmege miisaid

degildi. Tekamulat-i tedriciyye neticesinde insan zahir oldu. Her ne kadar

ibtidai insanlarda emanet-i mezkureden ibaret olan hayat, ilim, sem',

basar, irade, kudret, kelam ve tekvin sifatlari fiilen zahir olmu§ ise de,
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isti'dadlannda dakayik ve maarifi hazm edecek kadar viis'at olmadigindan

ilk peygamber olan Adem (a.s.)'a ancak onlarm isti'dadatina muvafik

olarak on suhuftan ibaret ahkam-i ilahiyye nazil oldu. Zira beseriyyet hal-i

tufuliyyette idi. Be§eriyetin isti'dadi peyderpey inki§af ettikge herbir

karnda kendilerinden isti'dadlarina gore birer nebi zahir oldu. Nitekim Hak

Teala buyurur: JJcJat^ Jjlj (Tevbe, 9/128) Ve bu resuller o

ummetlerden herbirinin ilm-i ilahide birer muallimidir. Alem-i §ehadet bir

mektebe ve her bir karndaki umem de birer simfa ve her ummetin resulii

dahi bir muallime mu§abihdir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz: Ui*-* cj*>

Ya'ni "Ben muallim olarak ba's olundum" buyururlar. Mesela sekiz sinif

iizerine miiretteb olan bir mektebin, sekizinci sinif muallimi, birinci

siniftaki taliblere, o dersi vermek iizere gonderilse abes olur. Zira o

muallimin dersini, heniiz miibtedi olan talibler anlayamaz. Bunun gibi, her

karndaki insanlara Hatem-i enbiya (s.a.v.) Efendimiz'in §eriat-i

mutahharalan ile hitab olunmadi.

Onun iimmet-i merhumesi miintehi sinif talebesi mesabesinde

oldugundan, kiilliyyat ve cuz'iyyat-i esran cami' olan Kur'an ile muhatab

oldular. Ve Hatem-i enbiyadan sonra ruy-i zeminde iimem-i sabikanin

isti'dadatina mutabik olan §erayi' ile amel nehy olundu. Zira niizul-i

Kur'an'dan sonra ruy-i zemindeki insanlann cumlesi iimmet-i

Muhammed'dir. Kabul edenler "iimmet-i icabef'ten / ve reddedenler

"iimmet-i da'vef'tendir. Hatem-i enbiyadan sonra gelen insanlann

mertebe-i isti'dadma nazar olunursa, Kur'an'a muhatab olmaya layik

olduklan tezahiir eyler. Zira Isa (a.s.)'in viladetinden, (S.a.v.)

Efendimiz'in bi'set-i seniyyelerine kadar miirur eden besjiiz kiisur sene

zarfinda, alem-i Nasraniyyet cehl iginde puyan idi. Onlarm terakkiyati

bi'set-i seniyyeden sonradir. Zira cumlesi iimmet-i Muhammed'den olup,

isti'dad ciheti ile, iimem-i sabikaya tafazzul etmi§lerdir. Ve'l-hasil

isti'dadat-i beser ale't-tedric tekamiil ettiginden, peyderpey zuhur eden

enbiya dahi, onlarm isti'dadma muvafik ahkam-i ilahiyye ve fiihumuna

mutabik hitabat-i rabbaniyye ile geldiler. Binaenaleyh her bir nebiye

verilen ilm-i risalet, iimmetlerinin isti'dadmdan ne ziyade, ne de

noksandir. Ya'ni her birinin ummeti, ulum ve maarifden ne mikdara
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muhtac ise, ilm-i risalete miitaallik olarak, onlara verilen sey dahi o

mikdardan ziyade ve noksan degildir. Zira eger ziyade verilse, teklif-i

ma-la-yutak oluij ve eger noksan verilse, haklan verilmemi§ olur. Halbuki

HakTeala i/ji ^ JT (Taha, 20/50) buyurdugu cihetle,

herseyin hakki ne ise onu verir. iste serayi'-i enbiyadaki ihtilafm ve birinin

seriati geldikde, digerinin seriati mefsuh olmasimn hikmeti budur. Ve bu
hikmete rnebnidir ki, enbiyanm ba'zisi ba'zisindan efdaldir. btai jusf,

J* cj^ s (isra, 17/55) Ve keza ummetlerin dahi ba'zisi ba'zilanndan

efdaldir.

Onaltinci fasil: Din

"Din" lugat i'tibariyle "inkiyad", "ceza" ve "adet" ma'nalarma gelir. Bu
ma'nalann ugu de "ser"'a nakl olunabilir. inkiyadin ma'nasi budur ki, abd

nebinin canib-i Hak'tan getirdigi seriata ya inkiyad, ya muhalefet eder.

Eger inkiyad ederse, Hak Teala dahi ona muvafik ceza ile munkad olur; ve

eger muhalefet eder ve abdin ayn-i sabitesinin isti'dadi afvi iktiza eylerse,

Hak dahi ona afv / ve magfireti ile munkad olur. Ve eger abdin ayn-i

sabitesinin isti'dadi muahazeyi taleb ederse, Hak ona kahr ve intikam ile

munkad olup, ona Kahhar ve Miintakim isimleriyle tecelli eder. Ve
inkiyadda muessir olan abdin halidir. Zira inkiyad abdin fiilidir.

"Ceza"mn ma'nasi da budur ki, Hakk'm abde inkiyadi, onun fiilinin

ivazini i'tadan ibarettir. Ve bu ivaz abdin ayn-i sabitesinin isti'dadina gore

verilir. ivazda uc, suret vardir:

Birisi; abdin ho^una gidecek ve tab'ina miilayim gelecek seydir. Bunun
delili ^>\j^JJr^ M'^'j (Maide, 5/119) ayet-i kerimesidir.

ikincisi; abdin hosuna gitmeyecek ve tab'ma miilayim gelmiyecek

seydir. Bunun delili de ^^^ *$i j^j (Furkan, 25/19) ayet-i

kerimesidir.

Ucunciisii; tab'a miilayim gelen ve gelmeyen kaydlar ile mukayyed
degildir. Bu da muhalefetin afvidir. Bunun delili dahi j^C- JjU^Tj

(Ahkaf, 46/16) ayet-i kerimesidir. t§te abdin mukteza-yi haline gore

Hakk'm inkiyadi ceza ve muavazadir.
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"Adet"in ma'nasi dahi budur ki, abdin inkiyad ve muhalefeti, abdin

ayn-i sabitesinin ahvalinden bir haldir. Ve Hakk'm inkiyadi ve muavazasi

dahi kezalik abdin ayn-i sabitesinin ahvalinden bir haldir. Binaenaleyh

abdin inkiyadi hal-i evvel ve Hakk'in muavazasi da hal-i sanidir. Hal-i

sani, hal-i evveli ta'kib ettigi icjn, ona "lkab" ve "ukubet" dahi denir. Bu

i'tibar ile "ukubet" miilayim ve gayr-i miilayim olan ivaza §amildir.

Velakin 6rf-i ser'i, ivaz-i miilayime "sevab" ve gayr-i mulayime "lkab"

tesmiye etmi§tir.

imdi abdin ayn-i sabitesinin bu zikrolunan hal-i evveli ve sanisi kendi

uzerine avdet ettigi iqin din "adet"tir. Gergi "adet" denildigi vakit, akla

gelen sey, bir emrin ayni ile kendi haline avdeti ma'nasina ise de, boyle

"adet" hakikatte vaki' degildir. Zira "adet" tekrardir. Ve tecellide ise tekrar

yoktur. Belki miikerrer zannolunan §eyler yekdigerinin mislidirler. Mesela

abd, emre inkiyaden sabah namazini kildi. Hak dahi onun tab'ina /

miilayim muavaza ile inkiyad eyledi. Ertesi gun yine sabah namazmi kildi;

yine ivaza nail oldu. Namaz abdin fiili olup, ayn-i sabitesi hasebiyle

Hakk'in kendisine bir tecellisinden ibarettir; ve abdin halidir. Ve muavaza

dahi Hakk'in bir tecellisi olup o da abdin ayn-i sabitesi hasebiyle vaki'

olur. Bu da abdin hal-i sanisidir. Imdi namazlarin ve muavazalann

suretleri miikerrer gorunur. Bu i'tibar ile din "adet"tir. Velakin bu suretler

yekdigerinin ayni olmayip, mii§abihidir. Bu i'tibar ile de "adet" degildir.

Ve keza namaz kilmak abdin ahvalinden bir hal oldugu gibi, onun ayn-i

sabitesinin ahvaline gore vaki' olan muavaza dahi, o hali ta'kib eden ikinci

haldir. Ve hal-i evveli ta'kib eden ikinci hal ise bi't-tabi' ceza degildir.

Binaenaleyh "din" bir vech ile "ceza ve adet" ve bir vech ile de "ceza ve

adet" degildir.

Onyedinci fasil: Mevt

Alem-i §ehadette mevt denilen hal, in'idam-i suretten ibarettir. Bu da

iki vecih ile vaki' olur:

Bir vechi budur ki, teceddud-i emsal bahsinde izah olundugu iizere,
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viicud-i miimkin tarfetu'l-ayn icjnde ma'dum ve mevcud olur. Bu in'idam

mevttir. Bu hususta cemad, nebat, hayvan ve insan mii§terektirler. Bu hal

cemadda gayr-i mahsiis; ve nebat ve hayvan ve insanda tedkikat-i fenniyye

ile mahsustiir. Ve tarfetii'l-aynda bi'l-ciimle viicudat-i miimkinenin

iktiza-yi zatisi hasebiyle vaki' olan bu in'idam ve mevt, ehl-i ke§f olan

kiimmelin indinde meshuddur.

ikinci vecih budur ki, herhangi bir suret-i muayyene-i mevcude bir

daha aynen zahir olmamak iizere bozulur. Ve o mevcudun ayn-i sabitesi ve

hakikati onun ruhu ve bu suret o ruhun mazhan ve mir'ati oldugu icm, o

suret bir sebeb tahtmda miin'adim olmakla beraber, o ruh artik ondan

alakasini kesmis, bulunur. Ve bu in'idama "mevt-i lztirari" derler. Bunda

cemi'-i mevcudat-i miimkine mu§terektir.

Ucuncii vecih "mevt-i ihtiyari"dir. Bu da insana mahsustur. Ve bu

mevt bi'l-ciimle heva-yi nefisten ve lezzat-i cismaniyye ve mu§teheyat-i

80 nefsaniyyeden ve muktezayat-i tabiat ve sehvetten fani olmaktir. / Beyit:

Terciime: "Heva-yi nefisten i'raz etmek serverliktendir; terk-i heva

kuvvet-i peygambertdir."

Bu mevt-i ihtiyari, bir insan-i kamilin damenine te^ebbus edip, onun

terbiyesi tahtinda bulunmak ile miimkindir. Istil&h-i muhakkikinde buna

"mevt-i ahmer" derler. Ve lyy d\ J~J \y\^> hadis-i serifi bu mevt-i

ihtiyariye isarettir. Ve (S.a.v.) Efendimiz, Hz. Siddik-i A'zam hakkinda

buyururlar: ^1 ^1 >~U J>j^^3j* J 1 01 J1 O* Ya
'

ni

"Kim ki yeryuziinde yuruyen oliiye nazar etmek isterse, Ebu Bekr'e

baksin." Beyt:

Hayat-i cavidani sirnni seyhden sual ettim

Ogul, olmezden evvel 61 deyince intikal ettim.

Imdi bu iiq nevi' mevte mukabil, uc, nevi' hayat vardir:

Birisi odur ki; Hayy-i la-yemut olan viicud-i hakikinin her bir

tarfetii'l-ayn icinde nefes-i rahmanisi ve imdad-i feyzi ile mevcudat-i
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mumkineye la-yenkati' vasil olur. Bu hayat birinci mevte tekabiil eder.

Ikincisi; berzah-i sani-i melekutideki hayattir. Insanin bu hayati alem-i

sehadetten intikalden sonra bed' eder. Bu hayat dahi ikinci mevt-i tabiiye

mukabildir.

Uciinciisu; hayat-i ebediyye-i kalbiyyedir ki, izafat-i nefsaniyyeden

insilah vasitasiyla ve sifat-i kalbiyye ile ittisaf sebebiyle hasil olur. Bu da

mevt-i ihtiyari mukabilindedir. Bu mevt ve hayat, ancak nev'4 insana

mahsustur.

Giil§en-i R&z'dan:

C

—

~jjljh 1jj\ j-* d*j—*
f
j—~> tl—j jL^\ Ol_£ j {j*

/ Terciime: "Nev'-i insan icm iiQ turlu oliim vardir: Birisini, her lahza

zatin hasebi iizere bil. ikincisi, mevt-i ihtiyaridir. Uguncusu, lztirart olarak

olmektir. Mademki oliim ve hayat mukabildir, binaenaleyh onun hayati da

tic, menzilde uq tiirludiir."

Onsekizinci fasil: Berzah

Berzah "vakt-i mevt ile zaman-i kiyamet arasindaki fasila-i

zamaniyyedir"; ve "yekdigerine muhalif olan iki §ey arasinda hall olan

§ey"e derler. O iki seyin ister yekdigerine miinasebeti olsun, ister olmasin,

berzahin vucudu tasavvur olunabilmek igin, mutlaka iki §eyin vucudu

lazimdir. Nitekim mazi ve miistakbel arasindaki berzah "zaman-i haT'dir.

Mertebe-i ervah ile ecsam-i kesife arasindaki berzah "mertebe-i misaT'dir.

Ve cennet ile cehennem arasindaki berzah "A'raf'dir. Hayvanat ile insan

arasindaki berzah "maymun"dur. Nebatat ile hayvanat arasindaki berzah

hurma agacidir. Nebatat ile cemadat arasindaki berzah "mercan"dir. Ve

kis-ala-haza. Ba'de'l-mevt alem-i berzaha intikal eden §ey insanin heykeli



76 MUKADDiME

ve cesedi degil, belki hakikat-i §ahsiyyesidir. Zira cesed-i unsuri bu alemin

eczasmdaridir; ba'de'l-mevt yine bu §lemde inhilal eder. Zaten teceddiid-i

emsjil bahsinde izah olundugu iizere bu cesed-i unsuri arazdan ibaret olup,

iki zamanda baki kalmadigindan, mevt-i lztirariden mukaddem dahi

inhilalat icjndedir. Velakin hakikat-i §ahsiyyenin taalluku, o heykelden

munkati' olmadigindan kaim goruniir. Mevt-i lztiraride ise bu hakikat-i

§ahsiyyenin alakasi kiilliyyen munkati' olup, o hakikat berzaha intikal

eder. Ve alem-i berzahm maddesine miinasib bir heykele taalluk eder.

Ism-i Zahir'in mazhan olan alem-i sehadetteki teklifat-i ilahiyye iizerine

ism-i Batin'm mazhan olan berzahta miitekevvin olan a'mal ve ahlakinin

suver-i haserie veya kabihasim, insan / berzahta kendi karini olarak bulur.

in'idam-i suretten sonra cemi'-i mevcudat berzaha intikal edip, mezahir-i

cemaliyyeden olanlar mahall-i cemalde ve mezahir-i celaliyyeden olanlar da

mahall-i celalde zahir olurlar. Fakat yalniz emanet-i ilahiyyeyi hamle

isti'dadmdan na§i, kendisine teklif vaki* olan insan icjn sual vardir.

Digerleri miikellef olmadigindan, onlara sual yoktur. Ve sual ve cevlb

herkese kendi hakikatinin kesfinden ibarettir. Nitekim Hak Teala buyurur:

*J ii^ljaP dJLf- UAj£i lift aUp C~3" JLaJ « J ^Jij JjL- L^w ^Ju
j

{Jj\ (Kaf, 50/21) Ya'ni: "Her bir nefis, kendisi' ile beraber saik ve

§ahid oldugu halde gelir ve ona denir ki: Sen bundan gaflette idin, biz

senden perdeyi kaldirdik. Bu giinde senin basann keskindir."

Ke§f-i gita bir tecelli ile vaki' olur. Bu tecelli icjnde herkesin suali ve

cevabi v&ki' olmu§ olur. Zira UuM ^L. iUl d\ (Al-i Imran, 3/199)

buyrulur. Nitekim bu alemde mevsim-i bahar bir tecelliden ibarettir. Ve bu

tecelli-i amm "Neniz var?" sualinden ibarettir. l§te bu tecelli-i amm
neticesinde giil ve diken ve tatli ve aci meyve agacjan cevaplarmi verip:

"Bizim isti'dadimiz budur, bunlan getirdik" derler. BMenaleyh herkesin

saik ve §ahidi kaffe-i mevatinda kendisi ile beraber olan isti'dad-i zatisidir.

Bu berzahm ahvaline miiteallik ba'zi ma'lumat "mertebe-i misal" bahsinde

i'ta edilmis, oldugundan burada tekran zaiddir.
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Ondokuzuncu fasil: Kiyamet

Kiyametin enva'i vardir. Bunlardan birincisi; her an ve saatte vuku'

bulandir. Zira avalim her anda gaybdan §ehadete ve alem-i §ehadetten

alem-i gayba dahil olur. Ve bu avalimin fasidat ve kainat ve maani ve

ecsam gibi bi'l-ciimle enva'imn §ehadetten gayba ve gaybdan §ehadete

duhul ve hurucunu, ala-tariki'l-ihata, ancak Cenab-i Hak bilir. Zira bu ilim

/ zevk-i hibret-i ilahiyyeden ibarettir. Bunda hiq kimsenin i§tiraki yoktur.

ikincisi; "mevt-i iztirari" ile vaki' olandir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz:

oU c-*U jUu oL. "Olen kimsenin kiyameti kopar" buyururlar.

UQiincusu; "mevt-i iradi ve ihtiyari" ile olur. Salik bu mevt ve

kryametten sonra alemde ne§'e-i ahiret iizerine ya§ar. I§te buna mebnidir

ki, meyyite miinkesjf olan ahval hm-i siilukiinde salike de munkestf olur.

Ve bu hale "kiyamet-i sugra" tesmiye ederler.

Dordiinciisu; arifin-i billah hazaratma fena-fillah ve baka-billahdan

sonra vahdet-i tamme ve inkihar-i keserat halinin zuhurudur. Arifin

nefsinde vaki' olan bu tecelliye de "kiyamet-i kiibra" derler.

Be§incisi; bi'l-ciimle kainat igin mev'ud ve muntazar olan kiyametdir

ki, Hak Teala nazm-i celilinde:W L^, Sf hf£>LJ\ d\ (Hac, 22/7) ve *d\

t-At 161 lI''UL& (Taha, 20/15) ve emsali ayat-i kur'aniyyedir. Bu
"kiyamet-i kiibra" hakkinda esna-yi §erhde dahi sirasi geldikge tafsilat-i

kafiyye i'ta edilecektir.

Yirminci fasil: Cennet ve Cehennem

Ma'lum olsun ki, cennet ve cehennemin her bir alemde mezahiri

mevcuddur: Evvela; hazret-i ilmiyye-i ilahiyyede a'yan-i sabiteleri vardir.

Saniyen; viicud-i ilmilerinin emsali alem-i misalde miitekevvindir. Salisen;

hazret-i §ehadette her ikisi de miimtezic olarak zahirdir. Zira hazret-i

sehadet mezahir-i ahirete nazaran evsa' degilse de, ecma'dir. Ve elem ve

lezzetin imtizacim her zaman bu alemde zevkan biliriz. Rabian; alem-i

insanide mevcuddur. Zira makam-i run ve kalb ve kemalati ayn-i naimdir.
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Ve nefis ve heva ve muktezayati ayn-i cehennemdir. Bunun igin makam-i

kalbe ve ruha dahil olan ve ahlak-i hamide ve sifat-i marziyye ile muttasif

olanlar, enva'-i naim ile raiitena'im olurlar. Ve nefis ve lezzati, ve heva ve

§ehevati ile me§gul olanlar enva'-i belaya ile muazzeb olurlar. Nitekim

Hak Teala: ^ (Tevbe >
9/49) buyurur.

/ Celaleddin Devvani (k.s.) hazretleri Zevra Ha§iyesi'nde buyururlar

ki: "Bu ayet-i kerimeyi te'vile hacet yoktur. Zira kiiffann su'-i i'tikadlan

ve ahlak-i na-marziyyeleri, ne§'e-i uhrada suret-i cahimde zuhur edip

kiiffan muazzeb kilacaktir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz buyururlar:

d\j-~)\ oljr-i-J- hJt~\ Jv\jj ya'ni "Kabir, ya cennet

bahcelerinden bir bah^e, veyahut cehennem cukurlanndan bir cukurdur."

A'razdan ibaret olan ahlak ve a'mal-i insaniyyenin berzahta suver-i

miinasibe ile zahir olacaklari gerek alem-i misal ve gerek berzah

bahislerinde beyan olundu.

Hamisen; cahim ve naimin en son mezahiri, dar-i ahirettedir. Ve bunlar

ruhani degil cismanidir. Velakin bu cismaniyyette ne§'e-i ruhaniyye

galibdir. Nes/e-i nefsaniyye galib olan bu alem-i sehadetin ahvaline bakip

da, cennet ve cehennem-i cismani hakkmda istidlalen hiikiim verenler hata

ederler. Mesela bu alemin suver-i maddiyyati bir karar iizere olmayip

bozulur. Zira kavanin-i kiilliyyeleri bunu iktiza eder. Fakat cennet ve

cehennem-i cismaninin suveri sabit ve ber-karardir; ve onlann kavanin-i

kiilliyeleri icabi budur. I§te bu sebebe musteniddir ki, bu alemde akil ve

mantikin kabul edemiyecegi ahval, cennet ve cehennem-i cismanide

ma'kuldur. Ve o mevtmda bu ahvale hayret olunmaz. Bunun naziri bu

alemde de mevcuddur. Mesela alem-i §ehadette insamn havada ugmasi ve

derya iizerinde yiiriimesi miimkin olmadigi halde, uyuyan kimse havada

ucar ve su iizerinde yiiriir. O kimse kendisinin alem-i hayalde vaki' olan bu

haline o mevtin iginde bulunduk^a taacciib etmez. Ale'l-ade bir hal

suretinde telakki eyler. Uyamp alem-i sehadetin ahkami dairesine avdet

ettikde, rii'yadaki haline hayret ve taacciib eder; zira o dakikada mevtin-i

hayalin daire-i ahkamindan huruc etmi§tir. I§te gerek ahval-i berzah, gerek

mevtin-i cennet ve cehennem bu hale mumasildir. Kitabullah'in haber



FUSUSU L-HiKEM TERCUME VE §ERHI 79

verdigi bu mevtinlann garaib-i ahvali ehl-i gaflet tarafindan alem-i

§ehadete kiyas olundugu icjn, istib'ad ve inkar olunur. / Qiinkii onlar bu 85

alemin ahkami icmde miistagrak ve mahbus kalmi§lardir. imdi cennet ve

cehennem-i cismani haklanndaki ayat-i kur'aniyye ve ahadis-i §erife

ala-tariki't-temsil beyanat-i aliyyeyi havidir. Makam-i mu§ahedeye vasil

olmayan her bir mii'min, bu ihbarat uzerine kendi muhayyilesinde icad

ettigi suretlere inanmi§tir. Halbuki Hak Teala hazretleri hadis-i kudsisinde:

jJl> tJU Js- Ja>- ^j c-**~* Oil ^j olj o^p V U jJ-UaJI t^L*} cjsmA

Ya'ni: "Ben salih kullarim igin goz gormedik, kulak i§itmedik ve kalb-i

be§ere hutur etmedik §eyler hazirladim" buyuruyor. Gozlerin gormedigi ve

kulaklann i§itmedigi ve kalb-i be§ere hutur etmeyen §eyler elbette bu

alem-i §ehadette goriilen ve i§itilen ve tahayyiil olunan §eylerin haricinde

olacaktir. Bu alemde cennet hakkindaki ta'rifat ve tafsilat ise, kalb-i be§ere

hutur eden hayalattan ibarettir. Binaenaleyh gerek cennet ve gerek

cehennem bizim hatinmiza hutur eden hisabat ve tertibat haricindedir.

Cennet liigatte, "e§car-i kesire magrus olan bir zemin"den ibarettir ki,

e§cann kesretinden dolayi golgeleri sath-i arzi setr eder. Ve cennet "setr"

ma'nasma gelen "cenne" lafzmdan miistakk olup, bu kelimenin masdar-i

bina-i merresidir. Ulema-i zahire istilahinda, dar-i ahiretin makamat-i

miitenezzihe ve makamat-i tayyibesidir. Ve bu makam efal-i hasene ve

a'mal-i salihanin cennetidir. Efal ve a'malin azhgi ve coklugu i'tibariyle

bu cennetin derecat-i mutefavitesi vardir. Urefa derler ki, bu efal ve a'mal

cennetinden baska da cennetler vardir. Onlara "cennat-i sifat" derler. Ve o

abdin sifat-i kemaliyye-i ilahiyye ile ittisafi ve ahlak-i ilahiyye ile

tahallukudur. Bu cennet dahi, ehl-i kemalin meratibi hasebiyle mutefavittir.

Ve bunlardan baska cennetler dahi vardir ki, onlara "cennat-i zat" derler. O
da ibad-i hassina, Rabbii'l-erbab olan Allah zu'l-Celal hazretlerinin ve her

birinin erbab-i muteferrikadan kendisine ait olan rabbin tecelli-i zat ile

zuhurundan ve abdin zatta, kendi zatimn mahvi ile o cennetlerde

istitanndan ibarettir. Hak Teala hazretlerinin zati icjn dahi uq cennet vardir
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S, J » ,

ki: <^ _>
(Fecr, 89/30) kavl-i serifinden / miistefaddir. Hak Teala bu

cennetleri kendi zatina izafe buyurur. Birisi; a'yan-i sabite cenneti"dir ki,

Hak Teala onunla miistetir olmus, ve kendi zatini, kendi zati ile a'yan-i

sabite arkasindan mu§ahede buyurmusUir. ikincisi; "cennet-i ervah"dir ki,

Hak Teala o ervahda oyle miistetir olmu§tur ki, ne melek ve ne de be§er

ona muttali' degildir. Ugiincusii; alem-i sehadet ve mukevvenat"tir ki, Hak

Teala o perdeler arkasinda, oyle istitar eylemi§tir ki, agyardan hicbir kimse

muttali' olamaz.

Cennet-i cismani daru'n-naimdir. Bu mevtina vasil oluncaya kadar

abdin higbir mevtinda rahati ve tena'um-i halisi yoktur. Ve cennet-i

cismani, a'yan-i sabite-i siiadanin emr-i siilukte miinteha-yi tarikidir.

Husul-i kemalleri ancak bu mevtinda vaki' olur. Ve ehl-i cennet bu ni'met

iginde hulud ve ebediyyet iizeredir. Bunlann a'yamna asla fena tari olmaz;

ve ciimlesi seyr-i fillahdir. Zira seyr-i fillahin nihayeti yoktur.

Ehl-i cehennem, birisi muvakkat ve digeri miiebbed olmak iizere iki

kisimdir: Muvakkat olanlar isti'dad-i ezelileri magfireti iktiza etmeyen

usat-i mii'minindir. Bunlar tecelli-i Muntakim'den sonra cennete idhal

olunurlar. Miiebbed olanlar ehl-i §irk ve kiifiir ve nifak olup, asla

cehennemden gikmazlar. (Jiinkii isti'dad-i ezelilerinin iktizasi budur. Onlar

Hakk'i ancak cehennemde zikr ederler; ve cehennem onlann ma'bedidir.

Fakat devre-i medldeden sonra cehennemin atesj soguyup, harareti zail ve:

4^ap JLp j cJL- sirnnin zuhuruna mebni bu hal ehl-i cehennem

hakkinda bir naim olur. Nitekim hadis-i §erifde: j&-jJ~\ s

buyrulmu§tur. "Circir" gayet sulak mahalde biten bir nebattir. Ve Kur'an-i

Kerim'de: LU^t ^ V (Nebe 1

, 78/23) ayet-i kerimesi ile intiha-yi azaba

i§aret buyrulur. Zira "hukub" seksen yil ma'nasina gelir. Ve "ahkab"

"hukub Mun cem'i olup miiddet-i medideden kinaye olmakla, intiha

ma'nasini ifade eder.

Cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.) Futuhat-i Mekkiyye'lerinde, cehennemin

hava-yi nariden ibaret olup, iginde ate§ olmadigini ve pnun kor ate§leri

mucrimin oldugunu ve ehl-i cehennemin bu hava-yi nari icinde muhtenk

olmakla beraber ^IJuJI IjJjA_J Uji bjJU- ^Lbb
^
—«oj_JL>- c^-^ U—L_T



FUSUSU'L-HIKEM TERCUME VE §ERHi 81

(Nisa, 4/56) ayet-i kerimesi hiikmiince, mahvolmayarak bu ihtirak-i

§edide tahammiil edebilecek bir viicuda malik olacaklanni beyan /

buyururlar. Bu beyanat-i aliyyeye nazaran cehennemin, madde-i

§emsiyyeden ibaret bir kiire-i cesime olacagi anla§ihyor. Halbuki

istidlalat-i fenniyyeye nazaran bu gibi buhar-i nan halinde bulunan

kurelerin milyonlarca sene sonra fezada teberriid ve tasalliib edebilmeleri

variddir. §u hal ise ehl-i cehennem hakkinda bi't-tabi
1

bir naim-i zaid olur.

Fakat ehl-i cennetin naimi gibi, naim-i halis degildir. Cehennem-i cismani

dahi, a'yan-i sabite-i eskiyamn, emr-i siilukte miinteha-yi tarikidir. Ve
onlann husul-i kemalleri ancak bu mevtinda vaki' olur.

tmdi ehl-i cehennemin naimi, ehl-i cennetin naimine miibayindir.

Velakin emr-i iltizaz ve tena'umda her ikisi miisavidir. (Jiinkii ehl-i cennete

nisbeten, cennetin ni'metleri ne ise, ehl-i cehenneme nisbeten dahi azab-i

cehennem odur. Zira tabi'lanna mulayim olan ni
f

metler bunlardir. Ehl-i

cennet cehennemden nasil ka^arsa, ehl-i cehennem dahi ehl-i cennetten

oylece kacar. Bunun bu alemde nazairi pek coktur. Mesela insan necasetten

nasil miiteneffir olup kagar ve giil rayihasmdan hosjanirsa, necaset bocegi

dahi gulden oylece teneffiir edip, firar eder ve necasetten mahzuz olur.

Velakin bu iki naim arasinda azim bu'd ve miibayenet vardir. Emr-i

viicudda tayyib ve habis yekdigerinden miitemeyyiz oldugundan, ehl-i

cennetin naimi tayyibat ve ehl-i cehennemin naimi de habisat cinsindendir.

Ehl-i cennetin naimi mahz-i imtinan ile "Rahmanu'r-Rahim" hazretinden ve

ehl-i cehennemin naimi ise tecelli-i Miintakim'den ve azab-i elimden sonra

"Erhamu ,

r-rahimin"in rahmetinden zahir olur. Ve ate§-i cehennemin

zevalinden sonra, ehl-i cehennemin bu kiire-i mutasallibe iizerindeki

maisetleri gayet siifli ye hakir ye azSb&t-i saire^dairesindedir; ve ebediyyen

oradan gikmazlar. d\>j & U j* cj\j—Jjl c^b U ^Jiy (Hud,

11/107)

Hatime

Mebahis-i sabikadan anla§ildigi iizere, efrad-i insaniyyeden her bir
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ferd alem-i §ehadette menkus, olan suverden bir surettir. Ve suret ancak

ma'nasmdan dolayi nak§ olunur. Ma'nasiz suret nak§i abes ve miinafi-i

hikmettir. Insan bu alemin cevherinden masnu' / .ve kiillun ciiz'ii

mesabesinde olup, kendi nefsinde bi-ma'na nuku§ ile izaa-i evkati abes

gordiigu halde, kendi kiillii olan viicud-i hakikide, boyle bir meziyyetin

adem-i viicudunu iddia eyler ise, bir cehl-i sarin ve dalal-i kabih olur. §u

tarz muhakeme ile aklen sabit olur ki, efrad-i insaniyye, kitab-i alem-i

§ehadette, ma'nalanndan dolayi nak§ olunmu§ birer surettirler. Hak Teala

hazretleri bu hakikati: Lsi JJ^iiu Uj? (Mu'minun, 23/115) ve 01

UjJ 'ja iliiij Si I^JW (Enbiya, 21/17) ve emsali ayat-i kur'aniyyede

beyan buyurmu§tur. insan, viicudun tecelli-i ahiri oldugu i§in, cemi'-i

meratibi cami'dir. Onun taayyunii uluhiyyetin cami' oldugu sifat ve

esmanin fiilen zuhur-i ahkamina miisaiddir. Ya'ni uluhiyyet bir ma'n§

olup, suret-i insan kitab-i alemde, ancak o ma'nayi izhar igin menku§tur.

Ma'na suretin ayni olmadigi gibi, gayn da degildir. Binaenaleyh suret

ma'nadan ve ma'na da suretten miinfekk olmaz. Ma'na-yi kiilli-i uluhiyyet

ic,in menkii§ olan suret-i insaniyye, la-yuad ve la-yuhsadir. Fakat bunlanh

taaddiidii, vahdani olan o ma'na-yi kiilliyi ta'did ve teksir etmez. Nitekim

insaniyet bir mefhum-i kiilli oldugu halde, bu mefhuma delMet etmek

iizere, kagit iizerine, §6yle bir insan kelimesini tahrir ederiz. Bu naki§ bir

suretten ibarettir. Bunu gordiigumuz zaman bilmesi, gormesi, i§itmesi,

istemesi, giilmesi, aglamasi, yurumesi, oturmasi, uyumasi ve ilh... ne

kadar §uunati varsa hepsi dahil olmak iizere, insaniyet mefhumuna delalet

ettigini anlanz. Bu kelimenin on, yuz, bin ve yiizbin mislini tahrir etsek,

ciimlesi bu mefhuma delalet eder. O mefhum-i kiilli bi't-tecezzi bu

kelimelere inkisam etmedi; belki her birine kiilliyet ile taalluk etti. Ve

bunlan sildigimizde, insan mefhum-i kullisi yine kendi aleminde durur.

Bunlar ile beraber silinmez. Zira o mefhum bu suretlerin gayndir. Fakat

bu suret olmaksizin o ma'nayi tefhim etmek de miimkin degildir. Bu naki§

goruliince, o ma'naya intikal olunur. Binaenaleyh / bu naki§ o ma'nanin

gayn da degildir. Ve o ma'nanin o surete taalluku bi-keyfiyettir, ta'rife

sigmaz. insanin te§ekkiilat-i viicudiyyesi, viicud-i hakikinin suret-i
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insaniyyede taayyiinii ve o taayyunde a'razdan ibaret olan zerrat-i

unsuriyyenin yekdigeriyle bi't-terekkiib aldigi vaziyetler, akil dedigimiz

bir niir-i fitri husule getirmi§tir. tnsan bununla umur-i diinyeviyyede

salahi fesaddan ve hayri §erden temyiz eder. Bunda bila-tefrik-i cins ve

mezheb efrad-i insaniyye musterektir. Buna "akl-i maas," derler ki, akhn

mertebe-i sabaveti mesabesindedir. Ve efrad-i insaniyyenin ukulii tefaviit-i

biinyelerinden na§i miitefavittir. Ve tefaviit-i biinye ve taayyiin de onlann

hakikat-i §ahsiyyeleri ve hakikat-i §ahsiyyelerinin kabiliyyeti

iktizasindandir. Ve ilmin mahall-i taalluku akil oldugundan, onlann

derecat-i ilimleri dahi akillarma tebaan miitefavittir. Nitekim Hak Teala

hazretleri bu tefaviite isareten buyurur: ^ <j> JT (Yiisuf, 12/76)

imdi, mademki "akl-i maa§" mertebe-i sabavettedir; bir sabi nasil

terbiye ve ta'lime muhtac ise, "akl-i maa§" dahi oylece terbiye ve ta'lime

muhtacdir. Hazret-i sehadette muallim-i ukul iki nev'idir:

Birisi enbiya (a.s.)'dir ki, bu ukulii ism-i Hadi'nin ahkami dairesinde

terbiye edip, "akl-i maad" mertebesine terakki ettirirler. Nitekim (S.a.v.)

Efendimiz u~ buyururlar. Akil bu mertebede keskin bir nazar peyda

edip, urmir-i uhreviyyede salahi fesaddan ve hayri serden tefrik eder.

insan bu akl-i maad dairesinde §eriat-i nebiye kemal-i ittiba' ve amel-i

saline muvazabat ile te'dib-i nefis eyledikde, artik kamil olup "akl-i kill"

dairesine dahil ve gaye-i hilkatine vasil olur. Bu akla taalluk eden ilim ilm-i

Hak'tir. Zira ilmi, hakikat-i muhammediyyeden ibaret olan akl-i kiilden

ahz eder. Hakikat-i muhammediyye mertebesi ise viicudun mertebe-i

vahdet ve uluhiyyetidir.

ikinci nevi' muallim dahi enbiyaya tebaiyyetten istikbar ve onlan inkar

eden / taifedir ki, bunlar iblis'in naibleridir. Kendilerine tabi' olanlann

akl-i maa§lannda ism-i Mudill'in ahkami dairesinde tasarruf edip, gerek

kendilerinin ve gerek tevabi'inin terakki-i ukuliine rnani' olurlar. Ve

hakikati bulacagiz diyerek evham collerinde ve alem-i tabiatin karanhk

sahalannda, serab arkasinda atsan ve ser-gerdan olarak kosarlar. Hak

Teala bunlann ahvalinden haber verip buyurur: ^UpI Syjg j-l^j

It-J ojl^o \*\ *U oUiJI (Nur, 24/39) Ya'ni: "Enbiyayi

ve onlann getirdikleri kitaplan inkar edip kafir olanlann amelleri collerdeki
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serab gibidir. Susamis, olan kimse onu gonip su zanneder. O serab

mevki'ine geldigi vakit, onu hicbir §ey bulmaz". Bunlar zahir-i viicud olan

kitab-i tabiat ile iktifa eden zitmre-i munkirindir. Bir vakit hakikat

zannettikleri §ey diger bir ke§if ile kokiinden maklu' olur. O maklu' olan

hakikat-i maznune ise serabdan ba§ka bir§ey degildir. Bu taife boyle

kitab-i tabiati tedkik etmek suretiyle nihayet bir giin hakikate vasil

olabileceklerini zannederler. Sath-i deryadaki kopiikler ile istigal edenler

ka'r-i deryaya vasil olabilirler mi? Heyhat! bu taifenin Volter'leri,

§ekispir'leri, Darwin'leri, Bohner'leri ilh... hakikati anlamadan gittiler. Ve

bunlara peyrev olan zamanimizin miinkirleri de onlar gibi gideceklerdir.

Zira alem-i tabiatte ve tabiatte mutekevvin olan viicud-i insanide hukumran

olan vehim, tarik-i hakikatin en biiyuk bir reh-zenidir. Velakin enbiyanin

ve onlann varislerinin canib-i kiilden getirdikleri ilim, tasarrufat-i

vehmiyyeden tecrid buyrulan ilimdir. Nitekim Hak Teala buyurur: UL-jl U

,

aj\A*<M\ (Hacc, 22/52) Ya'ni "Ey Habibim! Senden evvel bir nebi

veya resul gondermedik, ilia ki kendi nefsinden bir §ey temenni ettikde,

§eytan onun umniyyesine miilaki olur. Allah Teala ise §eytanin ilka ettigi

§eyi bozar, ba'dehu ayatmi tahkim ve tesbit eder."

/ l§te goriiluyor ki, nefsin temennisi enbiyada bile vaki' olsa, ona

§eytan-i vehim kan§iyor; ve ba'dehu vehmin 'ilkaati, canib-i Hak'tan nesh

olunur. Artik cemi'-i evkatta kendi nefislerinin ahkami tahtmda zebun olan

feylesoflara vehmin derece-i te'sir ve tasarrufu kiyas olunsun! Imdi enbiy&

(a.s.)'a bi-hakkin tabi' olup, onlann isrlerine lktifadan kil ucu kadar

inhiraf etmeyenler kendi asillanna vasil olmu§lardir; ve emr-i ta'limde

onlann varis ve halifeleri bulunmu§lardir. Saltanat-i ilmiyye ile zahir olan

bu kitabin miiellifi Hz. §eyh-i Ekber Muhyiddin ibn Arabi efendimiz, o

verese-i kummelin ve halife-i ruy-i zeminden birisidir. Ve onlann ilimleri

Hak Teala'nm L-JU & ^ iukj (Kehf, 13/65) kavl-i ^erifinde i§aret

buyurdugu ilm-i lediinnidir. Bu ilm-i lediinni ehl-i kurba, delail-i akliyye

ve sevahid-i nakliyye ile degil, ta'lim-i ilahi ve tefhim-i rabbani ile ma'lum

ve mefhum olur. Bu da iiq kisim iizerine olup, birincisi "vahy", ikincisi
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"ilham", uguncusii "firasef'tir. "Vahy" hassa-i enbiya olup iki nevi'dir:

Biri kelam-i ilahi, digeri hadis-i nebevidir; zira akval-i enbiya (a.s.) jki U

j

liTy> <^rj jt—SI pp- (Necm, 53/3) ayet-i kerimesi mucibince

vahiydir. Kelam-i ilahi vasita-i Cibril ile Resul (s.a.v.)'in kalb-i serifine

munzeldir. Hadis-i nebevinin ba'zisi mahall-i §uhudda vasita-i Cibril ile

gelmi§tir. C J\ ^/ti (Necm, 53/10) ayet-i kerimesinde ona

isaret olunur. Ve ba'zisi da niizul-i Cibril vasitasiyla ve ba'zisi dahi kalb-i

serifine "nefs" ya'ni nefh-i Cibril ile gelmistir. Niizul-i Cibril'den

murad, onun suret-i melekiyyeden hey'et-i be§eriyyeye tenezziil ve

temessiiludur. Ve "nefs"den murad Cibririn bir surete miitemessil

olmaksizin vahy-i ilahinin ma'nasini kalb-i §erif-i nebeviye ilka etmesidir.

"Ilham" evliyaya mahsustur. O da sahih ve sabit olan bir ilimdir ki,

Hak Siibhanehu ve Teala onu alem-i gaybden havass-i evliyanin kalblerine

kazf buyurur. Mutasavvife buna "hatir-i hakkani" derler. Bu ilim ism-i

Hadi hazretinden ilka olundugundan, bunda evham-i mudillenin te'siri

yoktur.

"Firaset" bir ilimdir ki, asar-i suretin teferriisii sebebiyle guyubdan /

meksuf olur. Bu ilim evliya ile havass-i mii'minin arasinda miisterektir.

Nitekim hadis-i serifde jy> J^. *JL» } IjJj\ buyrulur. Ilham ile

firaset arasindaki fark budur ki, firasette umur-i gaybiyyenin kesfi, asar-i

suretin teferriisii ile olur; ilhamda ise asar-i suretin teferriisii sebeb

degildir. Vahy ile ilham arasindaki fark dahi budur ki, ilham vahye

tabi'dir; vahy ilhama ta'bi' degildir. Ya'ni evliyaya ilham, miitabeat-i

Resul vasitasiyla hasil olur.

Imdi ukulii
;
ism-i Hadi dairesinde ta'lim ve terbiye eden muallimine

vaki' olan ilkaat-i ilmiyye bu suretle oldugu gibi, ukulii gah-i dalalete ilka

eden muallimine dahi, ism-i Mudill hazretinden vahy olunur. Nitekim Hak

Teala buyurur: J^Qjl J\ d

^

jJ ^LjUI 0j (En'am, 6/121)^Ve keza diger

ayet-i kerimede de buyurur: ^y. J er'V 1 Ijap bl**- AT>

—SI ^ojo Jlp+ja** (En'am, 6/112). Ve evliya-i seyatinde

ilhama mukabil "evham" ve firasete mukabil "hamakat" hiikumran olur.

Nitekim Hz. Mevlana (r.a.)buyurur: Mesnevi:
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Terctime: "Boyle bir kimse zekiyy-i mutlak olsa bile, kendisinde bu

temyiz ve firaset olmadigi icin ahmaktir"; ya'ni kendi akillanna tabi' olan

munkirin, her ne kadar ulum-i tabiiyyede zekiyy-i mutlak olsalar bile,

mademki onlarda, hakikat-i mebde' ve maadi temyiz edecek kuvvet

yoktur, ahmaktirlar.

Hadd-i zatinda bu taifenin ilmi de bir nevi
1

ilimdir. Fakat akh ldlal

eyledigi icjn kiymeti yoktur. Nitekim Hak Teala onlar hakkinda ^JUI <UU
^Jp (Casiye, 45/23) buyurur: Uj L^jj Oj^j LjjlJI LjL*. ^1 ^ U I^jlr,

dj& V\ |J> 01^ ^ dJO Ju
; p K> H \ t&J* (Casiye, 45/24). Ya'ni

"Miinkir-i enbiya olanlar derler ki, hayat ancak hayat-i diinyeviyyemizdir.

Madde, cemad ve meyyit halinde iken terkib-i has dairesinde eser-i haySt

izhar eder; ve bizi ancak dehr helak eder. Halbuki / onlann bu

hukumlerinde ilm-i hakiki cinsinden bir sey sabit degildir. Belki ilm-i zanni

ve vehmi vardir" ayet-i kerimesinde de onlann kiymet-i ilmiyyelerinin

derecesini bizlere duyurur.

imdi nafi' ve gayr-i nafi
!

olarak ilmin envai yoktur. Bu mukaddime

onlann tafsiline miisaid degildir. Bunlardan ilm-i tasavvuf, ilm-i

ledunniden oldugu cihetle ciimlesinin fevkmdedir. Hukema, mesalik-i

felsefiyyelerinin ba'zi mesailinde hakayika temas ettiklerinden, ba'zi

kuteh-binan, ilm-i tasavvufun bunlardan me'huz oldugunu zannederler ise

de, bunun boyle olmadigi meydandadir. Zira evliya, ilham ve firasetlerinin

sihhatine iki sahid-i adil §ehadet etmedikge, onlara kiymet vermezler. O iki

sahid-i adilden biri "Kur'an" digeri de "ahadis-i nebeviyye"dir.

Binaenaleyh ilm-i tasavvuf liibb-i Kur'an ve ahadis-i §erife olup, asla

mesalik-i felsefiyye ile alakadar degildir.

Tevfikat-i ilahiyyeden istiane ve a'ref-i enbiya (s.a.v.) Efendimiz

hazretlerinin fuyuzat-i seniyyelerinden istimdad ve onlann verese-i

kiimmelini ve hususiyle hatem-i evliya §eyh-i Ekber Muhyiddin ibn Arabi

ve §emsu'l-hakika cenab-i Mevlana Celaleddin Rum! (ndvanullahi aleyhim

ecmain) hazaratinin ebvab-i keremlerinden tese'iil olunarak serhine §uru'

olunan bu Fususu'l-Hikem dahi serapa ilm-i lediinni ve liibb-i Kur'an ve

ahadis-i nebevviyyedir. jyu^ j i^juJIj ojpOj jjJJI dJLi j^A^
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k> blTj (Kehf, 18/28) Ya'ni "Vech-i bakisini murad ederek, gece ve

giindiiz Rab'lerini zikr eden taife ile beraber nefsini habs ve tesbit et! Ya'ni

onlann sohbetleri ile imrar-i evkat eyle! Ve kalbini bizim zikrimizden igfal

edip, hevasina tabi' ve emr-i nefsanide miifrit olan kimseye itaat etme,

ya'ni ona musahib olma!" /

Mesnevi :

C—vJ UjlT OU^T L - c—* OfJj IjU y

"Deme dergah-i §ehe bizlere ruhsat yoktur.

i§ keriman ile oldukda sutibet kalkar".

Hitam-i istinsah tarihi: 3 Zilhicce 1346/22 Mayis 1928

§eyh Ali Fakiri Efendi merhumun i§ bu mukaddimeyi ba'de'l-mutalaa

yazdiklan ebyatdir:

Jt-U l ij ji v-u jl^t jjju- sj^ aai^ as

^ju ^ jjj£j j>- jj ^^-^ <j>- c*—o j^jl -AJ;b

/ Orhan §emseddin Bey merhumun ba'de'l-mutalaa yazdiklan ebyat-i 95

saniha:

\j a— j—, ^ <o^_r^

JL„ , > j sr «J 5lc OLij »j JjLi
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Rahman ve Rahim olan Allah'in ismi ile ba§larim. Her ne

kadar ihtilaf-i umemden na§i edyan ve mezahib muhtelif ise de,

hikmetleri, mustakim olan tarikin ahadiyyeti ile makam-i

akdemden kelimelerin kalbleri iizerine inzal eden Allah' a hamd

olsun (1).

Ya'ni rahmet-i imtinan ile bi'l-cumle e§yaya viicud veren ve rahmet-i

viicub ile ba'zi ibadina mutecelli olan cemi'-i kemalatm sahibi bulunan

Allahii zii'l-Celal hazretlerinin ism-i serifiyle bu Fususu'l-Hikem'i

tahrire ba§lanm demek olur. "Rahmet-i imtinan" ile "rahmet-i vucub"un

tafsili Fass-i Suleymani'de gelecektir.

Cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.)^J\ j^>-J\ ^\^ v Ia^ ^ ^ •> y\ JT

j& hadis-i §erifine ittibaan kitaba besmele-i §erife ile ba§ladiktan

sonra, hamd ii sena kemalata miiteretteb oldugu ve halbuki bi'l-ciimle

kemalat / Allahii zii'l-Celal hazretlerine mahsus bulundugu icm besmele-i

serifeden sonra hamdi zikr etti ki, kaffe-i hamd Allah'a mahsustur demek

olur. Ve hamdde uc, vecih vardir:

Birincisi Hak'tan halka olan hamddir ki, bunun delili j aJU! oi

*Jj\ J* YjJ* (Ahzab, 33/56) ve^ JU <s& 'J* (Ahzib, 33/43)

ayet-i kerimeleridir. Bu surette Hak hamid ve halk mahmuddur.
S . / lit,

Ikincisi halktan Hakk'a hamddir ki, bunun delili de V! ^ d[j

ox^j (Isra, 17/44) ve .u^j d J>yJI ^ j&>- s&lil tsjj

(Ziimer, 39/75) ve emsal-i ayat-i kur'aniyyedir. Bu surette Hak mahmud
ve halk hamid olur. Ve bu vecihde uc, suret vardir: Kavli, fiili, hali.

1. Hamd-i kavli: Enbiya (aleyhimu's-selam)'in lisani uzere Hakk'in

kendi nefsine sena ettigi §eyle abdin lisanen hamdidir.
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2. Hamd-i fiili: Vech-i ilahiyi taleben ve onun cenab-i kerimine

tevecciihen abdin hayrat ve ibadattan bir takim a'mal-i bedeniyye ifa

etmesidir. Bu surette abd, her bir uzvunu, ne icjn yaratilmi§ ise, Hakk'a

ibadet kasdiyla vech-i me§ru' uzere isti'mal eder. Ve bu hususta nefsinin

huzuzunu dusunmez.

3. Hamd-i hali: Run ve kalb hasebiyle vaki' olur. O da abdin

kemalat-i ilmiyye ve ameliyye ile ittisafi ve ahlak-i ilahiyye ile

tahalliikudur.

Ucuncusii halktan halka olan hamddir. Bu surette hamid ve mahmud
halk olur. Fass-i ibrahimi'de tafsil olundugu iizere, bu nevi' hamdin /

Allah ic,in olmasinin vechi budur ki, Hak taayyiin cihetiyle hamidin

suretinde zahirdir; ve hamd ile kendi kemalatini izhar eder. Ve her

mahmud olan halkm sifati bulunan sena dahi, mahmud suretinde kemal

ile mutecelli olan Hakk'm "ayn"idir ki, mahmud o kemal sebebiyle

hamde mustehakk olur. Binaenaleyh hamd, Hakk'm kemalatindan bir

kemalin sifatidir ki, Hakk'in hakikatinden sudur eder. §u halde

mahmudun mazhanndan zahir olan kemale kar§i, hamidin mazharindan

sadir olan hamd dahi Hakk'a raci' olur. Ve hamd sadir oldugu mahal

i'tibariyle kamil ve nakis olur. Binaenaleyh kamilden sudur edince kamil

ve nakistan sudur ettikde nakis olur. Cenab-i §eyh (r.a.) hatem-i velayet

makaminda muteayyin oldugundan, onun hamdi, kendisi gibi cemi'-i

mehamidin ecma'idir. Hatem-i evliya hakkindaki izahat Fass-i §isi'de

gelecektir.

"Munzil" "inzal" masdarindan veyahut "tenzil" masdanndan ism-i

faildir. Her iki ma'na dahi variddir. Zira "inzal" bir §eyi defa-i vahidde

indirmek ma'nasinadir. Ve enbiya (aleyhimu's-selam)'in a'yan-i

sabiteleri, rahmet-i rahimiyye ile merhum olup, mazhar olduklan ism-i

has iktizasinca, mertebe-i ahadiyyetin ma-dunu olan mertebe-i

vahidiyyette, a'tiyyat-i ilahiyye kendilerine defaten nazil olur. Qiinkii

isti'dadat-i gayr-i mec'ullerinin iktizasi budur. Ve mertebe-i §ehadette

zuhur ettikleri hinde, ism-i haslan hazinesinde mekntiz olan hikem,

isti'dad-i mec'ulleri inki§af ettikce, pevderpey ve tedricen nazil olur.

Nitekim Hak Teala buyurur:
f
j£c jAi Uj *x\y>. Ujup H\^ 0[j

(Hicr, 15/21). i§te bu ayet-i kerimede / tedricen niizul ma'nasma
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"tenzil" masdan isti'mal buyrulmus, ve hazret-i sehadette her bir §eyin

tedricen niizuliine i§aret olunmusUir.

"Hikem" "hikmefin cem'idir. Ve hikmet, hakayik-i esjaya geregi

gibi ilim ve o ilim.muktezasinca amelden ibarettir. Bunun iqin hikmet

ikiye inkisam etti. Birisine "hikmet-i ilmiyye", digerine "hikmet-i

ameliyye" tesmiye olundu. Halbuki "ma'rifet" hikmet gibi degildir. O,

yalniz hakayiki geregi gibi idraktir. Ve "ilim" ise hakayiki ve onlann

levazimini idrakten ibarettir. Bu sebeble tasdika "ilim" ve tasavvura

"ma'rifet" tesmiye olundu. i§te bundan dolayi cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.)

"munzilu'l-maarif" veya "munzilu'l-ulum" demeyip ''munzilu'l-hikem"

buyurdu.

"Kulub" "kalb"in cem'idir. Ve "kalb", sifat-i ilahiyye ile hasais-i

kevniyye beynini cami' olan bir hakikatten ibarettir. Ve bu hakikatin

kalb-i sanevberiye taalluku ve taas^uku vardir. Ve ona "kalb" tesmiyesi

mevcudatin "liibb"u oldugundan nasjidir. Zira bir §eyin "liibb"u, onun

kalbidir. Veyahut esma ve sifatin deverani hasebiyle, kesirii'l-inkilab

olmasindan dolayidir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz, ^ u**-^ ux

frUj aA* ya'ni "Kalb, Rahman' in parmaklarmdan iki parmak

arasindadir; onu diledigi vech ile dondurur" hadis-i serifiyle buna i§aret

buyurmusj ve iki parmakla Hak Teala hazretlerinin "CelaT ve "Cemal"

sifatlarini murad etmi§tir.

"Kelim" "kelime"nin cem'idir. Ve "kelime"den murad "her bir

mevcudun ayn"idir. Zira onlar nefes-i rahmani ile zuhur etmistir. Nitekim

insanin hin-i tekelliimunde, kelimat nefes-i insani ile zahir olur. Ve

cenab-i §eyh (r.a.) Fiituhat-i Mekkiyye'nin yiiz doksan sekizinci

babinda / buyururlar ki: "Mevcudat bitmek tiikenmek bilmeyen kelimattir. 5

Allah Teala vucud-i Isa (a.s.) hakkinda^ J\ U\2f *£j?3 (Nisa, 4/171)

buyurdu. Ve o Isa (a.s.)'dir. Ve mevcudatin kelimat olduguna Hak Teala

hazretlerinin jJj ^j oLiS" julj b\ *^ ^ J J*

bai 4lL
;

(Kehf, 18/109) kavl-i serifi delildir. Ve §eyh-i Ekber (r.a.)

efendimizin burada "kelim"den murad-i alisi, atyeb-i kelimaM ilahiyye

olan enbiya (aleyhimu's-selam)'in zevat-i §erifeleridir. Ve "hikem"

onlann kulub-i §enfelerine, ya'ni hakikatlerine mertebe-i ilimde defaten
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ve mertebe-i sehadette tedricen nazil olur.

"Emem" hemzenin fethiyle "akreb ve mustakim" ma'nasmadir. Ve
tarikm akreb ve mustakimi din-i islam'dir. Nitekim Hak Teala buyurur:

vlL__&i \)J 'j>J\ jdit Uj A\^ oi (Al-i imran, 3/19) ya'ni

"Muhakkak Allah'in indinde din, islam'dir. Ve kitap verilen kimseler

ihtiiaf etmediler." Ve ayet-i kenmeden dahi anlasddigi vech ile din-i

islam, yalniz din-i muhammedi degildir. Kendilerine kitap verilen enbiya

(a.s.)'m getirdikleri edyamn kaffesi din-i islam'dir. Zira islam "inkiyad"

ma'nasmadir. Bu bahsin tafsili Fass-i Ya'kubi'de gelecektir.

Binaenaleyh hadd-i z&tinda dinde ihtiiaf yoktur. Tarik-i mustakim
ahadiyyet uzredir. Ruy-i zeminde din sebebiyle vaki' olan ihtiiaf, her din

ulemasimn agraz-i §ahsiy^elerinden tevellud etmistir.^Nitekim ayet-i

kerimenin ma-ba'di olan \—jJ jjuJl U jjj ^ ^ ya'ni "Onlar

ancak kendilerine ilim geldikten sonra beynlerinde hased ve hubb-i riyaset

ve menafi'-i diinyeviyye gibi agraz-i nefsaniyyeden dolayi ihtiiaf ettiler"

kavli sahiddir. Qunku enbiya (a.s.)m getirdikleri / edyamn kaffesi

tevhide da'vetten ibarettir. Nitekim Hak Teala buyurur: v 1^ 1 >» C Js

i_Ul lui Sit u£^ iSf J\ IJCi (Al-i imran, 3/64) Ya'ni "Ey

Habibim de ki: Ey ehl-i kitab bizimle sizin aramzda musavi olan kelimeye

geliniz, ki, o da Allah'in gayrisine tapmamaktir". §u halde her hangi bir

nebinin ummeti olursa olsun onun zamaninda nazil olan kitabm ahkamina

inkiyad ve itaat ile amel ederse Hakk'a vasil olur. Zira bu din tarikin

akrebi ve mustakimidir. Fakat ondan sonra gelen resulun getirdigi kitaba

iman ve onun dini ile amel etmeyen kimselerin tevessiil ettikleri din-i atik

tarik-i baid olacagindan, Hakk'a isal hususunda faidesi kalmaz. Zira o

kimse enbiya beynini tefrik etti ve tarikin ahadiyyetjni idrak edemedi.

Halbuki din-i muhammediye tevessiil edenler. *L-j ^ ±A ^ djz H

(Bakara, 2/285) dediler.

"Makam-i akdem"den murad "makam-i akdes"tir ki, ahadiyyet-i

zatiyye mertebesidir. Ve hazret-i ilmiyyede sabit olan a'yan ve onlann

isti'dadati, evvelen bu ahadiyyet-i zatiyye menba'mdan feyezan eder.

Ondan sonra ruhaniyyet ve cismaniyyet mertebelerine nazil olurlar. Onun
icin ahadiyyet-i zatiyye mertebesine "makam-i akdem" ta'bir buyuruldu.
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Gercj hadd-i zatinda cemi'-i meratib viicud-i mutlak-i Hakk'in esma ve

sifati hasebiyle vaki' olan tenezziilatmdan ibaret oldugu cihetle o viicud,

kidem ve hudusden miinezzehdir. Ve meratibin kaffesi musavidir.

Velakin i'tibarat-i akliyye kidem ve hudus ile muttasiftir. Nitekim akhn

indinde "Murid" olmak icm evvelen "Alim" olmak lazimdir. / Ve alim

olmak ise, ancak "Hayy" olduktan sonra miimkin olur. Ve bi'l-cumle

esma ve sifat zatm siibut-i viicudundan sonra sabit olur. Akil indinde

hukum boyledir. Binaenaleyh nazil olan "hikem" dahi bu "makam-i

akdem"den zuhur eder.

"Milel"
M
millet"in cem'idir, ve "millet" "din" ma'nasinadir.

"Nihal" "nihle"nin cem'i olup "mezheb" ve "akide" ma'nasina gelir.

Imdi turuk-i enbiya (a.s.) ashnda vahiddir. Edyanm ve §eriatlerin

ihtilafi kendi iimmetlerinin ihtilaf-i isti'dadindan ne§'et eder. Zira her bir

asirda ya§ayan akvamm idrak ve isti'dadlan miitefavittir. Ve her bir

nebiye verilen ilm-i risalet iimmetinin isti'dadina goredir; ondan ne ziyade

ve ne de noksandir. Qiinkii o ilm-i risalet onlann isti'dadindan ziyade

olsa, hin-i tebligde teklif-i ma-la-yutak olur. Ve noksan olsa, herkese

kendi hakki verilmemis, olur; bu ise zuliimdiir. Halbuki Hak Teala

hazretleri hakimdir; her seyi giizel tertib buyurur ve herkese kendi

hakkini verir. I§te edyan ve mezahibin ihtilafmdaki hikmet budur. Ve bu

ihtilaf tarikin ahadiyyetine halel vermez. Zira enbiya (a.s.) §eriatlerini

menba'-i vahidden ahz ederler. Ve ciimlesi, cami'-i cemi'-i esma ve sifat

olan "Allah"a da'vet ederler. Binaenaleyh kaffesinin getirdigi din, din-i

haktir. §u kadar var ki, bu §eriat onlann isti'dadatina ve kabiliyyetlerine

goredir. Ve bunun sirri budur ki, Hak Teala hazretleri, her anda bir se'n

ile tecelli buyurur; ve tecellide asla tekrar yoktur. Qiinku esma ve sifat-i

ilahiyye na-mutenahidir. Bi't-tabi' onlann mezahiri dahi o nisbette olmak

lazim gelir./

Ve Allah' in rahmeti ve selami, hazain-i cud ve keremden kiyl-i

akvem ile himmetlere imdad eden Hz. Muhammed ve onun Al'i

iizerine olsun (2).
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Ma'lum olsun ki, "salat" Allah tarafindan rahmet, ve melaike

tarafindan istigfar, ve abd tarafindan dua ve huzu'dur. Ve rahmet-i

ilahiyye her §eyin isti'dadi ve talebi hasebiyle o §eye taalluk eder.

Binaenaleyh rahmet, asiler ve miiznibler iizerine canib-i Hak'tan afv ve

magfiret ile tecellidir. Ve afV ve magfiretten sonra abd cennetle mutena'im

olur. Muti' ve salihler iizerine cennet ve nza ve lika haktir ki, bunlar da

gozler gormedik ve kulaklar isjtmedik ve kalb-i be§ere hutur etmedik

niam-i ilahiyyedir.

Ve arifin iizerine olan rahmet ise, bu niam ile beraber ulum-i

yakiniyye ve maarif-i hakikiyye ifazasidir.

Ve enbiya (a.s.) ile evliyadan muhakkikin ve kamilin ve miikemmilin

iizerine olan rahmet, tecelliyyat-i zatiyye ve esmaiyye ve sifatiyye ve

cennat-i a'mal ve sifat ve zattan meratib-i cinanin a'lasidir.

Ve rahmet (S.a.v.) Efendimiz'in kalb ve ruhuna miitealhktir. Onun

kemal-i isti'dadindan ve kuvvet-i talebinden na§i, hakikat-i

muhammediyye tecelliyat-i zatiyye ve esmaiyye mertebelerinin en

a'lasidir. Ve onun feyzi bi'l-ciimle envann menba'i olan ism-i cami'-i

ilahiden vaki' olur. Ve i§te bunun igin Hak Teala: J* _>
^ 01

(Ahzab, 33/56) / buyurur. Ve hakikat-i muhammediyye

bi'l-ciimle hakayiki cami' oldugundan, rahmet-i ilahiyye kaffe-i

hakayika bu makamdan tevzi' olunur. Binaenaleyh (S.a.v.) Efendimiz'e

getirilen salat, herkesin kendi nefsi icin taleb-i rahmeti miitezammin olur.

Zira rahmet-i ilahiyye hakikat-i muhammediyyeye nazil olmadikca, onun

ciiz'iyyati olan hakayika vasil olmaz.

Ve melaike "Allah" ism-i a'zaminin hadimleri olan esmanin

mezahiridirler. Ve hadimin kendi seyyidine miitabeati tabiidir. Ve (S.a.v.)

Efendimiz, ise "Allah" ism-i cami'inin mazhan olup, kendi hakikatinin

cami' oldugu bi'l-ciimle mezahir icjn istigfar buyurdugundan melaike-i

kiram dahi, o hazrete ittibaan istigfar ederler. §u halde (S.a.v.) Efendimiz

her bir "ayn"in himmetine imdad eder. Ve a'yanin himemi, o a'yanin

kendi kemallerine vusulu icm masruftur. Bu kemal tarik-i imanda oldugu

gibi tarik-i kufiirde dahi olabilir. Zira her bir mazhar, kendi Rabb-i hassi

olan ismin tarik-i miistakiminde yiiriir. Ve o ismin nihayet-i tariki, kendi
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mazharinin kemalidir. Bu bahsin tafsili Fass-i ismaili ile Fass-i

Hudi'de gelecektir. Ve "himmef'e miiteallik izahat da Fass-i Lutfdedir.

"Hazain" "hazine"nin cem'idir. Ve "hazinelerMen murad hakayik-i

ilahiyyedir ki, onlara "esma" ve "srfat" ta'bir olunur.

"Cud" istihkaka ve talebe hacet kalmaksizin vaki' olan ihsan

ma'nasmadir ki, Hakk'in sifat-i zatiyyesidir. Zira ataya-yi z&tiyye icm

istihkak ve taleb §art degildir. Bu ataya iktiza-yi zatidir.

"Kerem" bunun aksinedir. Zira kerem icjn kabilin istihkaki ve talebi

l&zrmdir. Ve kerem ataya-yi esmaiyye neticesidir. Ataya-yi zatiyye ve

esmaiyye hakkindaki tafsilat / Fass-i §isi'de gelecektir. J-ilb de

"kiyl", "kavl" ma'nasmadir. "Akvem", "asdak" ve "a'del" ve

"mustakim" ma'nasina gelir. Ve J-_i!U kelami, "miimidd"e

mutealhktir. Ya'ni (S.a.v.), asdak ve a'del olan kavl ile, her bir "ayn"m

himmetine imdad eder ki, o kavlde vucuhdan bir vech ile inhiraf ve

i'vicac yoktur. Zira hakikat-i muhammediyye cemi'-i esma ve sifat-i

ilahiyyeyi cami' olan ve kaffe-i hakayik-i viicubiyye ve imkaniyyenin

me'haz-i feyzi bulunan mertebe-i ilahiyyedir. Binaenaleyh (S.a.v.)

Efendimiz, kendi hakikatinden kendi cuz'iyyatina, her bir mertebede

imdad eder.

Sual: Cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.) Futuhat-i Mekkiyye'nin yiiz

doksan sekizinci babinda buyururlar ki: "Kelam ve kavl, Allah Teala icm

iki na'ttir. "Kavl" ile ma'duma isma' eder. Ve o da O'nun: &y M
i^kj ii Jj& at ouV,l \l[ (Nahl, 16/40) kavlidir. Ve "kelam" ile

mevcuda isma' eder. O dahi O'nun: *^ ftj (Nisa, 4/164)

kavlidir. " Halbuki burada cenab-i §eyh (r.a.) "kiyl" kelimesini isti'mal

buyurdu; "kelam" buyurmasi icab ederdi. Zira (S.a.v.) Efendimiz, Mem-i

unsuride, lisan ile ir§ad buyurdu ve mevcuda isma' eyledi.

Cevap: Ma'lum olsun ki, hakikat-i muhammediyye zat ile esma ve

hakayik-i viicudiyye ile suver-i kevniyye arasinda berzah-i dimi'dir. Ve

bu hakikat (S.a.v.) Efendimiz'in zat-i §erifinde muteayyin olmu§tur.

Binaenaleyh onun zat-i §erifi, zat-i ilahiyyenin mazhar-i ekmeli ve

Hakk'in bi'l-ciimle sifatinin ve esmasinin ve efalinin mecla-yi

esmelidir. Hak Teala onun zatinda / ve kuva ve a'zasinda serey&n-i zati
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*' ^
ile sari olup f^S' j

(
j>- o^>-li (Tevbe, 9/6) ayet-i kenmesinde beyan

buyruldugu iizere kurb-i feraiz makamindan o hazretin lisani iizere nutuk

eyledi. tmdi bir kimse bir kemalin husulii veya kendi Rabb-i hassi olan

ismin hazinesinden bir atanm vusulu icm sarf-i himmet ettikde, o

ma'dum olan ata-yi ilahi veyahut Rabb-i hassi olan ismin hazinesindeki

kemal-i matlub ic,in (S.a.v.) Efendimiz'in hakikat-i camia-i berzahiyyesi

"Kiin!" kavli ile kail olur. Ve o §ahsin himmetine "Kiin!" kavli ile imdad

eder. Ve bu kavl hakikat-i muhammediyye mertebesinden vaki' olan

Hakk'in kavlidir.

Resulullah Efendimiz alem-i unsuride viicud-i miiteayyinleri lisaniyle

soyledikleri vakit, ummetine "kiyl-i akvem" ile imdad ederler. Zira "kiyi-i

akvem" kelami ve lisan-i zahir ile irsjkh iktiza eder. Qiinkii kavl-i

Hakk'i, a'del ve ahsen surette kurb-i nevafil makamindan lisan-i Hak'la

mevcuda isma' eyler. tmdi fahr-i alem Efendimiz'in gerek batim ve

gerek zahiri ile soyledigi kavil, Hakk'in kavlidir. Ve onun batini ve zahiri

Hakk'in birer mertebesidir. Binaenaleyh kavl-i batini ile ma'duma ve

"kiyi-i akvem" olan kavl-i zahiri ile mevcuda isma' eder. Ve onun zahiri

ve batini Hak olunca, "kavl" ile "kiyl-i akvem", ya'ni "kelam", Hakk'in

her iki mertebesine gore iki na't-i ilahi olmu§ olur.

"Al" inde'l-arab, bilhassa "ehl-i beyf'e degil, azimu'l-kadr olan bir

kimsenin daire-i hususiyyetine dahil olanlara ltlak olunur. Nitekim

Kur'an-i Kerimde: 0y>> JfiJ^.J (Mu'min, 40/46) / buyrulmusta. Zira

Fir'avn, hayat-i diinyeviyyede bir padi§ah-i azimu'l-kadr oldugu igin,

onun avene-i hassasina "al" ta'bir buyruldu. Binaenaleyh "al" ta'birinden

Resul(a.s.)in bilhassa ehl-i beyti murad olundugu tahayyiil

olunmamalidir. §u halde azimu'l-kadr olan zevatin avene-i hassasina "al"

ve azimii'l-kadr olmayan kesanin avene-i hassasina dahi "ehl" lafzi

izafe olunur. Imdi Resul (a.s.)a karabet, ya yalniz sureten olur; bu da

ya dinen veya tiyneten olur. Tiyneten olan karabet surefa ve sadatin;

vedinenolan karabet dahi miictehidinden ehl-i zahirin ve sairulema-i

zahirenin ve sulehanin ve bi'l-ciimle mii'minlerin karabetleridir.

Veyahut yalniz ma'nen olur. Bu da umumen evliyaullahm karabetidir.

Nitekim Selman (r.a.) aslen irani oldugu halde (S.a.v.) Efendimiz
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b. JUL- ya'ni "Selman bizdendir" buyurdu. Veya hem sureten ve hem de

ma'nen olur. Bu surette, bu zevat Resul (a.s.)m makamina kaim olan

halife ve imamdirlar. Bunlar da evvel gelen ekSbir-i enbiya ile, sonra

gelen evliya-i kamilinin karabetidir. §uhalde karabet-i mu'tebere-i tamme

evvelen suret ve ma'nayi cami' olan karabettir. Saniyen karabet-i

ma'neviyye-i ruhiyye, salisen karabet-i suretiyye-i diniyye, rabian

karabet-i suriyye-i tiyniyyedir.

"Ve sellim". Allah tarafmdan "teslim", Hak TeMa'nm mucib-i naks

olan her bir §eyden selameti icab eden, ism-i Selam hazretinden vaki'

olan tecellisidir. Mii'minin tarafindan kavlen dua; ve fiilen dahi kerhen

olmayip, tav'an inkiyad ve istislamdir. /

Bundan sonrasina gelince, muhakkak ben mube§§irede

Resulallah (a.s.)i gordiim. O bana 627 senesi Muharrem'inin

asr-i ahirinde, mahruse-i Dime§k'ta irae olundu. Halbuki

(S.a.v.)in yedinde bir kitap var idi. Bana buyurdu ki: "Bu

Fususu'l-Hikem kitabidir. Bunu al ve nasa ihrac et! Bununla

intifa' etsinler!" (3)

Ya'ni besmeleden ve hamd ii senadan ve salat ii selamdan sonraki

beyanata gelince, ben rii'ya-yi sadikada Resulullah (a.s.)i ru'yet ettim.

"Ru'yet" mahsiis ve miitehayyel ve mumessel ve ma'kul olan §eyleri

miisahede etmek ma'nasinadir. Ve "ibsar" yalmz mahsiis olan esjayi

gormekten ibarettir. §u halde "ru'yet" "ibsar"dan eammdir. Ya'ni her

ru'yet ibsardir; ve her ibsar ise ru'yet degildir. Binaenaleyh ru'yet cesm-i

zahir ile mukayyed degildir. Belki basiret ve ilim ve akil ve hayal ve kalb

gdzleriyle vaki' olan miisahedeye ltlak olunur.

"Mube§sjre" rii'ya-yi sadika ve saliha demektir. Ma'na-yi liigavisi

"mugayyire"dir. Zira miijde, hiiznii siirura tahvil eder. Rii'ya-yi saliha

nubuvvetin kirk alti cuz'iinden bir cuz'diir. Zira (S.a.v.) Efendimiz'e alti

ay rii'ya-yi salihada vahy olundu. Niizul-i vahy miiddeti yirmi iic, sene

idi. Alti ay ise yirmi uq senenin kirk alti cuz'iinden bir ciiz'diir. Onun

icjn (S.a.v.) Efendimiz: ol;

—

jJJ c ,
l » i3— c~jo /ya'ni
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"Niibiivvet gitti, rii'ya-yi saliha kaldi" buyurdular. Velakin ehl-i hakikat

indinde miibe§§irenin mutlaka ru'ya olmasi lazim gelmez. Zira Allah

Teala hazretleri evliyasini beyne'n-nevm ve f

l-yakaza veyahut hal-i

yakazada ilka ve i'lam ve tecelli ve varid-i ruhani ile tebsfr eder.

Binaenaleyh cen&b-i §eyh-i Ekber (r.a.) basar-i basireti ile (S.a.v.)

Efendimiz'in suret-i hakikatini ve ge§m-i ruhu ile suretM ruhaniyyesini ve

dide-i hayali ile suret-i misaliyyesini gordii. Ve caiz ki, alem-i histe suret-i

mahsiiselerini mii§ahede etti. Zira (S.a.v.) Efendimiz cemi'-i meratib-i

Mhiyyeyi cami'dir. Ve hie, bir mertebe ile mukayyed degildir. Cenab-i

§eyh-i Ekber efendimiz dahi onlann varis-i ekmeli oldugu cihetle onlar da

bir mertebenin hukmii ile mukayyed ve mahbus degildir. Resul-i Ekrem'i

her hangi bir mertebede mu§ahede etmis, ise, o rii'yet kendileri iqin

mube§§ire olur.

imdi amme-i mu'minin igin Resul (a.s.)in rii'yada rii'yeti iki vech ile

olur:

Birincisi: Hal-i hayatindaki sekil ve §email-i risalet-penahilerine

muvafik olarak goriiliir.

ikincisi: Alem-i §ehadetteki hilye-i §eriflerine kismen muvafik ve

kismen muhalif, veyahut kiilliyyen muhalif olarak goriilur. Her iki surette

de rai Resul (a.s.)i gormus, olur. Zira hadis-i §erifte OU j\j jjj J\j #
^ Jji^V DUa-jJ! ya'ni "Beni goren kimse muhakkak beni goriir. Zira

seytan benim suretimle miitemessil olmaz" buyrulmusta. £iinku Resul-i

Ekrem Efendimiz "Hadi" ism-i serifinin, ve §eytan ise "Mudill" ism-i

§erifiriin mazhar-i etemmidir. Binaenaleyh §eytan ism-i Hadi'nin

mazhar-i etemmiyle miitemessil olup nas'i ldlal edemez. Rainin Resul-i

Ekrem Efendimiz'i hilye-i saadetlerine muhalif olarak gormesi, kendinin

§eriat-i muhammediyyeye nisbetinin suretidir. Binaenaleyh o rainin

i'tikadinda veya ilminde veya hal ve makaminda bir noksan vardir. Bu
muhalefet bunlara i§arettir. Rii'yaya muteallik tafsilat Fass-i ishaki ile

Fass-i Yusufi'de gelecektir.

Ma'lum olsun ki, bi'l-ciimle enbiya (a.s.) ve evliya (kaddes* Allahu

15 esrarahum) hazarati kaffe-i ulum ve hikemi, / velayet-i hassa-i

muhammediyye olan miskat-i hatem-i velayetten alirlar. Ve velayet-i
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hassa-i muhammediyye, (s.a.v.) Efendimiz'in niibiivvetinin batimdir.

Bu bahsin tafsili dahi Fass-i §isi'de gelecektir. Binaenaleyh enbiya

(a.s.)m ezvak ve ulum ve hikmetlerini cami' olan bu Fususu'l-Hikem

kitabi velayet-i hassa-i muhammediyyeden, cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.)

efendimize verildi. Ve hazret-i seyh bu verilen ulum ve hikemi bila-ziyade

ve la-noksan nasm miistaidlerine tebliga me'mur buyruldu. §u halde bu

kitaba i'tiraz, tamamiyle hatem-i enbiyaya i'tiraz oldugundan her bir

mii'mine bundan kat'iyyen ictinab lazimdir. Bu ulum ve hikemi

anlamayanlar kendi isti'dadlanna kusur bulmalidir.

Imdi ben: "Sem' ve taat, Allah Teala'ya ve Resulu'ne ve bizden

iilii'l-emredir; nitekim emr olunduk" dedim. Binaenaleyh Resu-

lulJah (s.a.v.)in bana tahdid buyurdugu gibi ziyade ve noksan

olmayarak bu kitabin ibrazi icjn, iimniyyeyi tahakkuk ettirdim

ve niyeti halis kildim ve kasd ve himmeti tecrid ettim (4).

Ya'ni Allah Teala hazretleri ile onun ResuTii ve bizim cinsimiz ve

ehl-i dinimiz tarafmdan sadir olan emri dinleyip, ona itaat ederiz. Zira

Kur'an-i kerimde: ^Sl\ jjj J
'

(Nisi,

4/59) ve hadis-i §erifte dahi lJL>- Iju* JlT *_^Li \^\ ^j \*\

buyrulmusftir, demek olur. Ve her mertebeden sadir olan emri dinleyip /

ona itaat etmek Allah Teala'ya itaattir. Zira uluhiyyet makam-i cem', ve

Resul ve ulu'l-emr makam-1 tafsildir; ve ciimlesi meratib-i ilahiyyedir. Ve

cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.) bu Fususu'l-Hikem'in nasa ihraci icin

kendisine vaki' olan emri, Hak'tan ve Resul'iinden ve iilii'l-emrden

telakki buyurduguna i§aret eder. Zira alem-i his ve sehadete nazil olan her

bir ilim ve hikmet, mertebe-i zattan hakikat-i muhammediyyeye ve

ba'dehu batmda ulu'l-emr olan onun hulefasimn kalbine varid olur. Ve

Hz. §eyh-i Ekber varis-i ekmel-i nebevi oldugu cihetle ulu'l-emr

kendileridir. Eger "Bir kimsenin kendine itaati nasil olur?" denecek

olursa, cevabi budur ki: Her bir kimse kalbine gelen her bir §eyi bir

liizum olmadikga mutlaka nasa ihrac etmez. Eger luzum olursa, yine

kendi batimndan varid olan emr iizerine o ma'na-yi latifi harf ve savt ile
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bi't-teksif nasa izhar eder. Bu surette o kimsenin zahiri kendi batinina

itaat etmi§ olur.

"Umniyye" "temenni"den "istemek" ma'nasinadir. §urrah-i kiramdan

Abdiirrezzak Kasani hazretleri gibi ba'zilan "iimniyye"yi cenab-i §eyh-i

Ekber'e Davud-i Kayseri ve diger §urrah-i kiram hazarat-i gibi ba'zilan

da Peygamber'e muzaf kilmi§tir. Hz. §eyh'e izafesi halinde ma'na: "Ben

vaktaki kendimde boyle bir kitabi ahz ile nasa ihrac, isti'dadim miisahede

ettim, kalben isterdim ki, (S.a.v.) Efendimiz bunu bana emir

buyursunlar. Bendeki bu "umniyye" mube§§irede tahassul edince verilen

bu kitabi alem-i §eh§dette nasa ihrag etmek suretiyle o "iimniyyeyi

tahakkuk ettirdim" demek olur. Ve cenab-i Peygamber'e muzaf oldukda

ma'na: "Nasm intifa'i icjn bu kitabm nasa ihraci hususunda cenab-i

Peygamber tarafindan miibe§§irede vaki' olan "umniyye"yi alem-i

§ehadette tahrir etmekle tahakkuk ettirdim" demek olur. Abdullah Bosnevi

hazretleri her iki / §ikki dahi beyan buyurmu§tur. Ve "tahakkuk

ettirmek"ten murad alem-i his ve §ehadete ihrag etmektir. Zira Yusuf

(a.s.) evvelce gordiigii rii'ya eserinin alem-i §ehadette zuhuru iizerine Iaa

\L
J'j

j5 Jj ^ 'isCJj J^gl
:

(Yusuf, 12/100) demi§ idi. Bu bahse

dair olan hakayik Fass-i Yusufi'de gelecektir.

"Niyeti halis kilmak"tan murad dahi, bu kitabi behemehal nasa ihrac,

etmektir. Ve "tecrid-i kasd ve himmet"ten murad dahi, bu kitabin hin-i

tahririnde akl-i nazari ve agraz-i nefsaniyye saikasiyla bir harf bile

yazmayip Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in tahdid buyurdugu ilim ve

hikemi bir kelime bile ziyade ve noksan olmaksizin, tamamiyle izhar

etmektir. Bu hal ise ancak varis-i ekmelin §amdir. Zira onlar akl-i

nazarilerinin evhammdan ve nefislerinin igvaatindan kurtulmusjardir.

Ve Allah Teala'dan taleb ve niyaz ettim ki, onu ibrazda ve

cemi'-i ahvalimde beni iizerlerine §eytanin tasallutu olmayan

kullarindan eyleye. Ve parmaklarimin yazdigi ve lisammin

soyledigi ve kalbimin iizerine §amil oldugu cemi'-i §eyde

te'yid-i i tisami ile ru*-i nefside beni ilka-i Subbuhi'ye ve
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ruhi"ye ( ^) mahal oldugu vakit nur-i ilahi ile miinevver ve rezail

ondan zail olur.

"Ilka-i Subbuhi": Mertebe-i ahadiyyetten vaki' olan ilkadir. Zira

mertebe-i ahadiyyet kesretten miinezzeh oldugundan bu mertebeden vaki'

olan ilkaat dahi, alem-i kesretin icabatindan bulunan nefis ve §eytanm

ilkaati olan evham ve hayalat gibi saibelerden beridir.

"Nefs-i ruhi" (^jj <±Ju ): Ervah-i aliyye-i kiilliyye-i melekiyyeden

ilka olunup, kalbin alem-i ervaha miiteveccih olan yiiziinde zuhur eden

kelam-i ruhani suretidir. Ve o kelam-i ruhaninin sureti Ruhu'l-Kuds'ten

kalbin batinma menfuhdur. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz: JlJu ^jjtfl ^3J d\

ufjj i/ hadis-i serifiyle buna isaret buyururlar.

imdi Hz. §eyh-i Ekber (r.a.)in bu kitaba yazdigi ulum-i hikem

ewelen mertebe-i ahadiyyetten alem-i ervaha; ve saniyen alem-i ervahdan

onun kalbinin batinma; ve salisen kalbinin zahirine ilka olununca, kendisi

mutercim vaziyetinde olur. Zira mutercim ancak ma'nayi nakl eder.

"Mutehakkim" ise, bir ma'nanin izharinda kendi re'yini isti'mal eder.

Binaenaleyh Hz. §eyh bu kitapta "mutehakkim" degildir. Bu kitabin

maanisi, elfazi, nazmi ve tertibi ve kitabeti ve ahval-i sairesi te'yid-i

i'tisami ile hep ilka-i Hak'tir. Ve bu kitabin makam-i takdisten, ya'ni

makam-i ahadiyyetten, taharet-i asliyye uzere nazil oldugunu ve makam-i

ahadiyyette kesret olmadigi i^in oradan nazil olan maaniye mahall-i telbis

olan agraz-i nefsaniyye anz olamayaca|ini ehlullahdan me§reb-i kemali-i

ahadi-i cem'i ashabi bilirler. Zira onlar jl-^J
_> j> cJ^ aJ blTjJ

(Kaf, 50/37) ayet-i kerimesinde beyan buyrulan taifedendirler. Onlann

indinde bu ma'na zevkan miitehakkaktir. /

Ve umarim ki, Hak Teala benim duann istima' ettikde nidami

kabul eyleye! imdi ben, ancak bana ilka olunan §eyi ilka

ederim. Ve ben bu mastur icjnde, ancak benim iizerime onunla

nazil olan §eyi inzal ederim. Halbuki ben nebi degilim, resul de

degilim; velakin varisim, Ve ahiretim igin harisim (6).
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Ya'ni umanm ki, Hak Teala benim balada zikr ettigim duami istima'

buyurdugu vakit nidami, yani bu alem-i his ve §ehadette harf ve savt ile

vaki' olan bu duami, ^ (Mii'min, 40/60) ayet-i

kerimesindeki va'd-i ilahisi mucibince kabul ede. Ve ben ancak hakikat-i

muhammediyye mertebesinden bana ilka olunan hikem ve esran ve ulum

ve maarifi yazmak suretiyle bu kitabin kari'lerine ilka ederim. Ve bu

kitapta bir hikmete mahsus olan her bir fasta, suret-i muhammediyye-i

kemaliyye-i hatmiyyede zahir olan, Allah tarafmdan benim uzerime nazil

olan ilmi inzal ederim. Fakat bana cenab-i ilahiden varid olan feyz ve

ilhami beyan ettigimden dolayi efham-i zaife ashabi niibuwet-i te^riiyye

da'va ettigimi zannetmesinler. Ben ne nebiyim ve ne de resulum. Velakin

f\Jlst-^
LJ^J)i\ ^jV^ol* c-LJUil

frtjSf! aSjj ve r^ 1 u,j vj ^
Jj\ ia^ Jb^l «J^\ hadis-i serifleri mucibince ben varisim. / Ve verasetim

sebebiyle hakikat-i muhammediyyeden aldigim ulum ve hikemi ne§r

ederim. Ve ahiretim igin harisim. Ya'ni arz-i cismimde meknuz olan

ulumu, merci'im ve akibetim olan hakikat-i muhammediyye ve zat-i

ahadiyye icjn ihrac, eylerim. §iir:

Imdi Allah'dan dinleyiniz ve Allah'a riicu' ediniz! (7).

Ya'ni bu kitapta mastur olan maarif ve hakayik, mademki hakikat-i

muhammediyye mertebesinden kalbime nazil olur ve ben onlan beyan

hususunda asla miitehakkim olmayip mutercimim, ve onlan oldugu gibi

nakl ederim; ve hakikat-i muhammediyye mertebesi ise, zat-i ahadiyyenin

bu mertebe ile taayyiiniinden Mrettir; su halde siz bu ilim ve hikmetleri

Allah'dan dinleyiniz. Ve bu hikem ve ma&rifi dinlediginiz vakit,

kelamimm hakikatine adem-i ilminizden dolayi takat getiremeyecek

olursaniz, i'tiraz etmeyip AMh'a rucu ediniz ki, o kelamin maanisi ism-i

cami' hazretinden sizin kalbinize tulu' etsin.

imdi benim getirdigim §eyi istima* ettiginiz vakit, hifz ediniz! /

Ba dehu fehm ile kavlin miicmelini tafsil ediniz ve cem'

eyleyiniz! (8).
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Ya'ni getirdigim ulum ve hakayik, Hak'ta fani ve onunla baki

oldugum cihetle benden degil, Hak canibindendir. Onu Hak canibinden

dinlediginiz vakit, kalblerinizde hifz ediniz! Benim bu kitapta zikr ettigim

esrar-i ilahiyye mucmel kaviller ile vaki* oldu. Siz bu mucmel kavilleri,

Allah'a riicu
1

ettiginiz vakit, o ism-i c&mi' hazretinden size vaki' olacak

olan tecelliyat-i fehmiyye ile, §erh ederek tafsil edin! Ve her bir fastaki

esrar ve hikem-i ilahiyyeyi zat-i ahadiyyede cem' edin! Ya'ni zat-i

ahadiyyenin ne vech ile kesir oldugunu ve keseratm zat-i ahadiyyede ne

suretle cem' oldugunu fehm-i ilahi ile idrak edin!

Ba dehu onun taliblerine onu mean edin, men' etmeyin!

I§te bu, size vasi* olan rahmettir; siz de tevsi' edin! (9).

Ya'ni siz fehm-i ilahi ile zat-i ahadiyyeyi keserat ile tafsil ve keserati

zat-i ahadiyyede cem' ettikten sonra benim bi-hasebi'l-verase Hak'tan

getirdigim bu hikem ve esr&r-i ilahiyyeyi anlamaga te§ne olan taliblere

ihsan edin! Ve akval-i miicmelemi tafsil ve serh ve emsile irad etmek

suretleriyle te§negan-i ma'rifete ta'lim eyleyin! Zira Hak Teala hazretleri

4—-i cx&*z*~* U-* \jaa;\j (Hadid, 57/7) / buyurmu§ ve Resulullah

(S.a.v.) Efendimiz bu kitabin, intifa
1

etmeleri igin, nasa ihracmi emr

etmi§lerdir. Binaenaleyh bu hakayiki ehli olan taliblerden saklamak asla

caiz degildir. Velakin kasiru'l-fehm olan kimselere ta'liminde faide degil,

bilakis zarar oldugu i^in, ta'lim miinasip degildir. §u halde enbiya-yi

kiram hazar^tinin ilm-i tevhiddeki ezvak ve me§aribini beyan buyuran bu

Fususu'l-Hikem, ey ehl-i zeka ve ey ehl-i irfan, size vasi' olan rahmet-i

hassa-i ilahiyyedir. Bu rahmet canib-i Hak'tan nasil size vasil olmu§ ve

sizi istila etmi§ ise siz de bu rahmeti ehl-i zekaya tevsi' edin! Ve hicabat-i

keserat iginde kalmi§ olan miistaid talibleri ir§ad eyleyin. Ta ki nereden

gelip nereye gittiklerini; ve ne igin gelip ne icjn gittiklerini; ve kendilerinin

ve esjanin ve bi'l-ciimle avalimin ne oldugunu; ve binaenaleyh hilkat-i

e§yadan maksud ne oldugunu idrak etsinler.

Beyt-i Hz. Misri:
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Savm ii salat ii hacc ile sanma biter zahid i§in

insan-i kamil olmaga lazim olan irfan imi§

Kande gelir yolun senin ya kande vanr menzilin

Nerden gelip gittigini anlamayan hayvan imi§

Ve ben miieyyed olan kimselerden olmakligimi Allah'dan reca

ederim. Imdi o kimse miiteeyyid / oldu ve te'yid eyledi; ve

§er'-i muhammedi-i mutahhar ile tekayyikd eyledi ve takyid etti.

Ve bizi onun iimmetinden kildigi gibi, onun ziimresinden ha§r

eyleye. Imdi Malik' in abde bundan ilka eyledigi evvelki

§ey:(10).



I

KELIME-I ADEMIYYE'DE MUNDEMIC "HIKMET-I
iLAHiYYE 'NiN BEYANINDA OLAN FASTIR

§eyh-i Ekber (r.a.) efendimiz min-indill&h miieyyed ve §eriat-i

mutahhara-i muhammediyye ile mukayyed bulundugu halde, isr-i pak-i

peygamberiye lktifaen lisan-i edeble min-indillah miieyyed olan ve

ba§kalanm da te'yid eden ve §er'-i muhammedi-i mutahhar ile mukayyed

olup ba§kalanni da takyid eyleyen kullann ziimresinden olmakhgi Allahu

zii'l-Celal hazretlerinden reca eder. Ve bu ne§'et-i dunyeviyyede (S.a.v.)

Efendimiz'in iimmetinden olup bilciimle ahvalde ona tabi' oldugu gibi,

berazih-i uhreviyye ve meratib-i ilahiyyede o Hazret'in havassi ziimresinde

mah§ur olmasmi timid ettigini beyan buyurur.

imdi mertebe-i ahadiyyeden hakikat-i muhammediyye vasitasiyla,

Hakk-i Malik'in abd-i mahzi olan cenab-i §eyh-i, Ekber efendimizin kalb-i

pakine, bu Fususu'l-Hikem'den en evvel ilka ve vahy olunan sey

Kelime-i Ademiyye'de miindemic "hikmet-i ilahiyye"nin beyaninda olan

fastir.

"Hikmet-i ilahiyye"nin Kelime-i Ademiyye'ye tahsis buyrulmasmdaki

sebep budur ki: ilahiyyet bi'l-ciimle esma ve sifat-i Hakk'i cami' olan bir

mertebenin ismidir. Ve Adem, kemalat aleminin miftahidir. Eger Adem
olmasa idi, mertebe-i uluhiyyetin cami' oldugu / esma ve sifat kemaliyle

zahir olmaz idi. Zira "ilahiyyet" "me'luh" olmayinca zahir olmaz. Ve

alemde Adem'den gayri olan mezahirin hie, birisinin taayyiinu, bu

cem'iyyetin zuhuruna miis^id degildir. O mezaliirde ilahiyyetten zahir olan

sey, ancak onlann Rabb-i hassi olan ismin rububiyyet ve uluhiyyetinden

ne kadar hissesi varsa, o kadardir. imdi alem mazhar-i ism-i Rahman

oldugu ve cr^- Cr* misdakinca alemdeki zuhurat kaide-i tekamiile
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tabi' olup, kemalat tedrici bulundugu cihetle ekmel-i mahlukat ve e§ref-i

mevcudat olan Adem en sonra geldi. Binaenaleyh Adem, bu suver-i

nev'iyye-i kevniyyenin ahiri ve hatemi oldu. Ve onda kaffe-i mevcudatm

netayici ve ziibdesi ve hulasasi mevcud oldu. Ve kemal-i cela ve isticla

Adem'in viicudu ile husule geldi. Zira esma-i ilahiyyenin hey'et-i

mecmuasi batmda mertebe-i taakkulda iken, Adem bu hey'et-i mecmua
suretine mazhar ve ayine oldu. Beyt:

f
J J—S'j — ji 4 »—;->- i_jj—^ 'j5j ^ t-JJ a_j-Lst- Ij c—

Terciime: "Mahbub-i hakiki kendi suretini izhar etmek murad etti.

Adem'in su ve ^amur ma'rekesinde gadir kurdu. Kendi cemalini tema§a

igin topraktan ayine yapti: kendi aksini gordii. Gayretten hepsini alt-iist

etti."

l§te "hikmet-i ilahiyye"nin Kelime-i Ademiyye'ye tahsisindeki sebep

budur.

"Fass" bir §eyin / hulasasi ve ziibdesi ma'nasinadir. Ve hatemin fassi

hatemi tezyin eden seydir, ya'ni yiizugiin tasjdir ki, onun uzerine sahibinin

ismi yazihr.

"Hikmet" ile "kelime"nin ma'nalan evail-i Dibace'de izah olundu.

Vaktaki Hak Siibhanehu ve Teala kabil-i ta'dad olmayan esma-i

hiisnasi haysiyyetinden onlarin "ayn"larini gormek diledi; -ve

eger diler isen, viicud ile muttasif olmasindan na§i emri hasr

eden kevn-i cami'de kendi "ayn"mi gormekligi ve onunla kendi

sirn, kendine zahir olmasini diledi dersin-. Zira bir §eyin kendi

nefsine kendi nefsi ile / rii'yeti, o §eye mir'at gibi emr-i aharda

kendi nefsine rii'yeti gibi degildir. (Junkii ona kendi nefsi

manzurun-fih olan mahallin verdigi bir surette zahir olur. Oyleki

bu mahallin viicudu olmaksizin ve onun ona tecellisi

bulunmaksizin, ona suret zahir olmaz idi. Halbuki Hak Teala

alemin kiillisini, kendisinde ruh olmayan tammu'l-hilka viicud-i

cesed olarak halk etmi§ idi. Binaenaleyh gayr-i miicella bir
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ayine gibi idi. Ve hiikm-i ilahinin §anindandir ki, muhakkak o,

bir mafaalli ancak "nefh-i ilahi" ta'bir olunan ruh-i ilahiyi kabul

etmesi la-bud olarak tesviye etti. O da ancak lem-yezel ve

la-yezal olan tecelli-i daim feyzini kabul etmek ic,in tesviye

olunan bu suretten isti'dadin husuludiir. Ve ancak kabil kaldi.

Ve kabil ise, ancak onun feyz-i akdesinden vaki' olur. Boyle

olunca emrin kiillisi, ondan ibtida eyledigi gibi, ona raci' olur.-

Imdi emr, mir'at-i alemin cilasini iktiza etti. Binaenaleyh Adem,

bu ayinenin ayn-i cilasi ve bu suretin ruhu oldu (1).

Ma'lum olsun ki, zat-i ahadiyyenin kiilliyyat i'tibariyle alti mertebesi

vardir. Ve ciiz'iyyat i'tibariyle meratibine nihayet yoktur:

Birincisi: "La-taayyiin", "ltlak" ve "zat-i baht" mertebesidir. O
mertebenin bu isimler ile tevsimi taliblere tefhim-i meram igindir. Yoksa

zat-i sirf bi'l-ciimle sifat ve nuut ve isim izafesinden miinezzeh oldugu

gibi, kayd-i ltlak ve selb-i taayyun mefhumundan dahi mukaddestir. Ve bu

mertebe Hak Siibhanehu ve Teala hazretlerinin kiinhudur. Onun fevkinde

hig bir mertebe yoktur, belki bi'l-cumle meratib onun tahtmdadir. Ve zatin

bi'l-ciimle niseb ve §uunati ve onun kaffe-i meratibi kendinde / kamin ve

muhtefidir. Ve zat, zatiyyeti cihetinden alemlerden gani oldugundan

tecelliden miistagnidir. Onun tecellisini iktiza eden §ey, zatmda muhtefi ve

kamin olan niseb ve suunatidir. Eger kendisinde bu niseb ve §uunat

olmasa idi, zat ebediyyen miitecelli olmaz idi. Ve bi'l-ciimle niseb ve

§uunat, zatta miistehlek ve muzmahil oldugundan onlar bu mertebede zat-i

baht:n aynidir. Me§iyyet dahi niseb-i saire gibi onun bir nisbeti

oldugundan Hak, mertebe-i ahadiyyette mesjyyeti [me§iyyete mensub (?)]

degildir. Ve mesjyyet denilen nisbet ise zatin "ayn"idir. Ve bu mertebe

eltaf-i eltaf-i latif oldugundan ve eksef-i kesif olan bu alem-i sehadete ve

esfel-i safiline merdud bulunan insanin fikri bu mertebeye nazaran eksef

bulundugundan, fikir ile zat-i sirfin idraki miimkin degildir. Onun icjn

hadis-i §erifte aUI oli ^ N buyrulmu§tur.

ikincisi: "Vahidiyyet" mertebesidir. Bu mertebenin husulii, zat-i

sirfta muhtefi ve miistehlek olan bi'l-ciimle nisebin, ya'ni sifatin lisan-i
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isti'dad ile zuhur takazasinda bulunmalanndan ve zatin dahi onlan kendi

mahbesleri olan mertebe-i ahadiyyetten ltlak i$in tenfis etmesinden nasidir.

Iste bu tenfis ile o sifatm suveri ilm-i ilahide sabit olur. Bu tenfis, zatin

kendisinde, yine kendisine, kendi zati ile vaki' olan tecellisinden ibarettir.

Ve bu tecelliye "feyz-i akdes" derler. Ve mertebe-i ilimde sabit olan suver-i

sifat, zat-i Hakk'm bunlarla taayyiiniinden ibarettir. Ve bu mertebenin ismi

"Allah"dir. "Vahidiyyet" tesmiyesi bi'l-cumle esmanin "Allah" ism-i

kiillisi tahtinda muctemi , olmalanndan na§idir. ilim mertebesinde

miiteayyin olan bu suretlere, "a'yan-i sabite" derler; ve "hakayik-i

ilahiyye" de ta'bir ederler. Zira sifat-i ilahiyyenin suretleridir; ve

mumkinatm hakayiki / ve istinad-gahidir. i§te bu mertebede me§iyyet-i

zatiyye dahi, niseb-i saire gibi, mahbes-i zattan ltlak olundugundan zat-i

sirf, nisbet-i me§iyyet ile miitecelli olmakla, bi'l-cumle suver-i niseb, bu

nisbet-i mesjyyet tahtmda
M
ilm-i ilahi" mertebesinde miiteayyin olurlar. Ve

"me§iyyet", zatin zuhur ve izhara meyl ve hahisjnden ibarettir. Bu babdaki

tafsilat Fass-i Davudi nihayetinde ve Fass-i Lokmani evailinde ge-

lecektir. Bu mertebe-i vahidiyyet, ahadiyyet mertebesine nisbeten eltaf-i

latif olan zat-i Hakk'in bir mertebe, tekasiif buyurmasmdan ba§ka bir sey

degildir. Ve zat-i sirf bu mertebenin batini, vahidiyyet mertebesi ise, zat-i

sirfin zahiri olur.

U^iincusu: "Mertebe-i ervah"dir. Bu mertebe zat-i mutlakin merte-

be-i ilimden bir derece daha tekasufiinden ibarettir. Oyleki mertebe-i ilimde

sabit olan her bir suret-i ilmiyye, bir cevher-i basit olarak bu mertebede za-

hir olur. Ve bu cevahir-i basita sekil ve levn ve zaman ve mekan ve hark ve

iltiyamdan miicerreddir. Bu bir alemdir ki, i§aret-i hissiyye ile tefhim et-

mek mumkin degildir. Bu mertebede her bir run kendisini ve kendi mislini

ve kendi mebdei olan Hak Siibhanehu ve Teala hazretlerini mudriktir. Bu

aleme "alem-i emr", "alem-i gayb", "alem-i ulvi" ve "alem-i melekut"

derler. Bu mertebe zat-i mutlakin aynhk ve gayriyyet nev'i iizere hari^te

zuhurudur. Bu aynhk ve gaynhk, buhar-i latifin bir mertebe tekasiif

ederek bulut olmasina benzer. Ve alem-i ervah vahidiyyet mertebesinin

zahiri, vahidiyyet mertebesi ise onun batinidir. §u halde mertebe-i ervaha



FUSUSU'L-HIKEM TERCUME VE §ERHi 111

nisbeten mertebe-i ahadiyyet, batinin batini olmu§ olur.

Dordiincusii: Mertebe-i "alem-i misaT'dir. Bu mertebe dahi zat-i

mutlakin tecezzi ve inkisam ve hark / ve iltiyam kabul etmeyen suver ve

eskal ile harigte zuhurudur. Ve bu aleme "alem-i misal" tesmiyesinin vechi

budur ki, alem-i ervahda bulunan her bir ferdin alem-i ecsamda biiriinecegi

bir suretin miimasili bu alemde zahir olur. Ve bir taife ona "hayal" derler.

Zira bunlan miidrik olan kuvve-i miitehayyiledir. Ve alem-i misale "alem-i

berzah" ve "miirekkebat-i latife" dahi derler. Ve ehl-i tasavvuf istilahinda

alem-i ervah ve misali cem* edip "alem-i melekut" derler. Ve alem-i misal

alem-i ervahdan alem-i ecsama vasil olan "feyz-i mukaddes"sin

vasitasidir. Ve ervah ve ecsam arasinda berzahdir. Ve berzahiyyeti

hasebiyle her iki alemin ahkamini cami'dir ki, onlar da zahir ve batmdir.

Ya'ni mertebe-i misal mertebe-i ervahin zahiri ve mertebe-i ecsamin

batimdir. §u halde zat-i mutlak mertebe-i misale nazaran batinin batinin

batini olur. Ve bu mertebe gayb ve §ehadet arasinda hadd-i fasildir. Ve
cism-i miirekkeb-i maddinin ayni olmadigi gibi, cevher-i miicerred-i

aklinin dahi aym degildir. Ya'ni alem-i ervah ile alem-i ecsamin gayridir.

Ervaha nisbeten kesif ve ecsama nisbeten latiftir. §u kadar var ki, cevher-i

cismani ile cevher-i miicerred-i akliye mii§abeheti vardir. Ecsama

miisabeheti budur ki, ecsamin nasil arzi ve tulii ve umku varsa, suret-i

misaliyyenin dahi arzi, ve tulii ve umku vardir. Ve onu olgmek ve goz ile

gormek miimkindir. Ayineye miin'akis olan suret gibi. Ervaha miisabeheti

budur ki, ervah nasil nurani ve latif ise suver-i misaliyye dahi latif ve

nuramdir. Ve letafet ve nuraniyyetinden na§i el ile tutulmaz ve bi^akla

kesilmez ve eczaya tefrik edilemez. Rii'yada goriilen suver bu alemdendir.

Be§incisi: "Mertebe-i §ehadet"tir. Bu mertebe dahi zat-i mutlakin

tecezzi ve inkisam ve hark ve iltiyam kabul eden suver-i ecsam ile haricte

zuhurudur. Onun igin bu aleme "alem-i kevn ve fesad" derler. Zira suver-i

ecsam bir taraftan tekevviin eder ve bir taraftan bozulur. Ve bu alem-i

ecsamin miifredat-i besaiti miivellidii'l-ma', muvellidu'l-humuza, klor,

sodyum, karbon, kils-i bakir, altin, gumu§ ilh... gibi yetmi§ kiisur

anasirdan ibarettir. Suver-i muhtelife bu anasirdan ba'zilarinin
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mekadir-i muhtelife iizere yek-digeriyle imtizacindan terekkiib eder. Bu
anasmn suret-i umumiyyede uq hali vardir. / Onlar da gaz, mayi' ve sulb

halleridir. Tafsili hikmet-i tabiiyye ve kimya kitaplannda miindericdir.

Ehl-i tasavvuf, cism-i hayvanin dort riikiin iizere bulundugunu beyan

ederler ki, bunlar da hava (gaz), su (mayi'), toprak (sulb) ve ate§

(hararet)ten ibarettir. Bu alem-i ecsam meratib-i sairenin ciimlesinden eksef

ve azhardir. Ve mertebe-i ahadiyyet bu mertebeye nisbeten ebtan-i

butundur. Ve alem-i ecsamda zahir olan her bir suretin hakikati mertebe-i

vahidiyyette sabit olan a'yandir. Ve her birisinin alem-i ervahda birer ruhu

vardir. Binaenaleyh alem-i ecsamda gerek cemad, gerek nebat ve gerek

hayvan olsun, ruhu olmayan bir suret yoktur. Zira her bir suret bir ismin

mazhandir. Ve onu miidebbir olan ruh o isimdir. "Cemad" a cemad

denilmesi kendi taayyiinuniin asar-i ruhiyye zuhuruna miisaid

olmamasmdandir. Suver-i ecsam tek^miil-i tedrici ile kendisinde asar-i

ruhiyye zahir olacak taayyun iktisab eder; ve akibet en miikemmel suret

olan suver-i insaniyyede asar-i ruhiyye pek asjkar olarak zahir olur. Fakat

dikkat olunsun ki, bu meratibde goriilen istihalat ve tagayyurat zat-i

mutlakin degildir. Herbir mertebede zat-i mutlak, zatiyyeti iizere

kaimdir. Tagayyurat ve istihalat, ancak onun anzi olan sifatindadir.

Mesela buhann zati latiftir. Bir mertebe tekasuf edince bulut olur. Bir

derece daha tekasuf edince su ve yine tekasuf edince buz olur. Her bir

mertebede buhar zatiyyeti iizere kaimdir. Zira tagayyiir eden sey buhann

zati degildir; onun zatinda miindemic olan sifat-i anzasidir. Eger buhann

zati tagayyiir etmi§ olsa idi buz eriyip su ve tebahhurat-i tedriciyye ile bulut

ve bulut tekrar telattuf ederek buhar olmamak lazim gelir idi. Zira bozulan

sey baska bir sey olur ve aslma iltihak ve riicu' edemez. Mesela §arabm

icjne tuz konsa, bozulup sirke olur. Zati bozuldugundan, artik §arap

olamaz. /

Altincisi: Mertebe-i cami'-i hazret-i insandir. Bu mertebe dahi

kezalik zat-i mutlakin bir mazhar-i etemmde zuhurudur. Ve bu mazhar-i

etemm dahi nev'-i Adem'dir. Ve ehl-i tasavvuf alem-i his ve §ehadet ile

"hazret-i insan"i cem'edip "nasut" derler. Ve i§te bu mertebe kaffe-i
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meratib-i cismaniyye ve nuraniyyeyi ve vahdeti ve vahidiyyeti cami' olan

bir tecelli ve bir libas-i ahirdir. Ve insan suret-i ilahiyye iizere mahluk

oldugundan bi'l-ciimle esmayi cami' olan "Allah" ism-i §erifinin

mazhandir. Ve insan, kamil ve gayr-i kamil olarak iki kisimdir. Her ikisi

dahi bu ism-i mubarekin mazhandir. Fakat enbiya ve evliyadan ibaret olan

insan-i kamil tarik-i tasfiye ile mebdee riicu' ettikleri ve kendi mevhum

olan varliklanndan fani olduklan cihetle sair efrad-i insaniyyeden bu

kemal ile miimtaz olmu§lardir. Ya'ni bu zevat-i kiram Hak-perest ve

efrad-i bakiyye-i insaniyye ise hod-peresttir. Nitekim Mevlana (r.a.)

buyurmusjardir:

Terciime

:

Her kim ki rubude-i elesttir

Ta ahd-i "elesf'ten o mesttir

Baglanmi§ ayagi derd evinde

Can vermek icjn kii§ade-desttir

Kendinden o fani Dost'la baki

Hayret ki5 o nisttir ve hesttir

Bu ziimredir ancak ehl-i tevhid

Bakisi cihanda hod-peresttir

Ve her mertebe ve taayyiin esma-i ilahiyyeden bir ismin mazhandir. Ve

insan "Allah" ism-i kiillisinin mazhandir. Ve kaffe-i esma-i ilahiyye,

cuz'iyyatin kiilliin tahtinda indiraci gibi, ism-i zat ve miistecmi'-i cemi f

-i

sifat olan "Allah" ism-i kiillisinin tahtinda mundemicdir. Ve "Allah" ismi,

nasil ki hakikatte ve mertebede / cemi'-i esma iizerine mukaddem ise,

"Allah" ism-i mubarekinin mazhan olan hakikat-i insaniyye dahi cemi'-i

mezahirin zatindan ve hakikatinden mukaddem olmak lazim gelir.

Binaenaleyh hakikat-i insaniyye cemi'-i mezahirin hakayikim cami' ve

kaffe-i meratibi muhittir. Ve mertebe-i insandan haric, hiq bir §ey yoktur.

J-V?^ j
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Nitekim Hz. Emiru'l-mu'minin, esedullahi'l-galib Ali Ibn Ebi Talib

(k.A.v.) efendimiz "hazret-i insan
M
in bu cami'iyyetinden haber verip

buyururlar:

U j dJ—u dpj j—kJS \ j dJl—* dji

^TNl jJUJI dJLij j

—

-JlJ ^—* dJLJl ^yj

Ja«o U dJ-^ j—— ^jl—>• dU 4^-1
—

*>U

Tercume: "Senin ilacin sende oldugu halde bilmiyorsun. Ve illetin

senden oldugu halde gormiiyorsun. Ve sen bir cirm-i sagir oldugunu zu'm

edersin, halbuki alem-i ekber sende muntavidir. Ve sen oyle bir kitab-i

miibinsin ki, muzmer olan §ey onun harfleriyle zahir olur. Ve sen

viicudsun ve nefs-i viicudsun. Ve sende mevcud olan §ey hasr ve ta'dada

gelmez. Senin harice ihtiyacin yoktur. Kitab-i kainatta mastur olan seyler

hep senden huruc eder."

Imdi mertebe-i hazret-i insan min-haysu't-taayyun mertebe-i

ahadiyyetten eb'ad ve esfel-i safilin olur. Nitekim Hak Teala buna isareten:

Ji^l j ?1 fjZ -9-1 ^ OL-j)/I oiJ (Tin, 95/4-5) buyurur. Ve
zat-i mutlak mertebe-i insanda bi-hasebi't-taayyiin azhar ve

bi-hasebi'l-hakika / ebtan-i butun olmus, olur. Ve insan §ecere-i kevnin

semeresi ve cemal-i zatin ayinesi mesabesinde bulundugundan, icadm

illet-i gaiyyesi insandan ibaret bulunur.
*

Bu mukaddeme ma'lum olduktan sonra metnin ma'nasini anlamak

kolayla§ir. §6yle kit'Cemi'-i izafattan miinezzeh olan zat-i mutlak, kendi

viicudunda muhteft ve miistehlek olan ve ciiz'iyyati cihetinden hasr ve

ta'dada gelmeyen esma-i hiisnasi haysiyyetiyle, bu esmamn "ayn"lanni

gormek diledigi vakit, emr-i ilahi ayine mesabesinde olan alemin cilasmi

iktiza etti. Binaenaleyh Adem, ruhu ye akh ve nefsi ve cesedi

haysiyyetinden, bu mir'at-i alemin ayn-i cilasi oldu. Zira Adem'in ruhu

alem-i ervahin ve akh alem-i ukulun ye nefsi alem-i niifusun ve cesedi

alem-i ecsadin cilasidir. Ve Adem tammii'l-hilka bir cesed olan alemin



FUSUSU'L-HIKEM TERCUME VE §ERHI 115

ruhu oldu. Zira Hak Teala hazretleri alem-i ruhaniyyata Adem'in ruhu ile

ve alem-i ukule onun akh ile ve alem-i niifusa onun nefsi ile ve alem-i

ecsada onun cesedi ile imdad eder. Binaenaleyh Adem bu cesed-i

miisevvanin ruhu olmu§ olur. Ve i§te Adem'in en sonra halk

buyrulmasimn sebebi ve hikmeti budur. Imdi kemal-i cela ve isticla

• Adem'in viicudu ile olunca sen istersen dersin ki: "Zat-i mutlak kabil-i

ta'dad olmayan esma-i hiisnasi haysiyyetinden -zat-i sirfi haysiyyetinden

degil, zira zati cihetinden tecelli vaki' olmaz- ba'de'l-adem viicud ile

muttasif oldugu igin emr-i ilahiyi hasr eden kevn-i cami'de kendi "ayn"mi

gormekligi ve onunla kendi sirn kendine zahir olmasini diledigi, ya'ni

kemaliyle zuhura me§iyyeti taalluk ettigi vakit, emr-i ilahi mir'at-i alemin

cilasini iktiza etti. Adem bu mir'atm ayn-i cilasi oldu." Zira kevn-i cami"

evvelce adem-i izafi ile muttasif iken, ba'dehu viicud-i izafi ile muttasif

oldu; ve emr-i viicudu / hasr etti. Qunkii kevn-i cami' viicud-i kiilli ile 35

muttasiftir; ve viicud-i kiilli ile muttasif olan §eyde, a'yanin zuhuru ve

tecellisi dahi kiillidir. Binaenaleyh zat-i mutlak, kevn-i cami' mazhannda

taayyiin-i kulli ile miiteayyin olmu§ olur.

Sual: Allah Teala zati ve sifati ile ezelidir. Ve alem-i insaninin

icadindan evvel kendi zatini ve sifatini bilir ve goriir. Binaenaleyh kendi

"ayn"im miisahede igin neden bir mazhara luzum gorsiin?

Cevap: Evet, Hak Teala hazretleri zati ve sifati ile ezelidir. Ve zatini

ve sifatim bildigine ve gordiigiine §iibhe yoktur. Fakat bu bili§ ve gorii§,

kendi zatini kendi zatinda bilmek ve gormektir. Binaenaleyh kevn-i

cami'de esmasi a'yanini mii§ahedeye me§iyyet-i ilahiyyesi taalluk

etmezden evvel, esmasim ve sifatim, kendisinin niseb-i zatiyyesi ve

suun-i gaybiyyesi olarak mii§ahede eder idi. Bunun i9in zatinda muhtefi

olan a'yan-i esmasinin ahkam ve asanni hari^te vaki' olan kevn-i cami'de

mu§ahede etmek diledi. Zira bir §eyin kendi nefsini, bir mazhann

tavassutu olmaksizin, kendi nefsi ile rii'yeti, o §eye ayine gibi olan emr-i

aharda, kendi nefsini rii'yete benzemez. Ger^i kevn-i cami' zat-i mutlakin

bir mertebe-i tenezzulii ve tecellisi olmak i'tibariyle, zat-i Hak bu kevn-i

cami'de dahi a'yan-i esmadan ibaret olan kendi nefsini, mertebe-i

ahadiyyette kendi nefsini miisahede ettigi gibi, miisahede eder. Velakin iki
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mii§ahede arasinda fark vardir. Evvelen, miicmelen rii'yet eder idi. Kevn-i

cami' mertebesine tenezziiliinde tafsilen mii§ahede eder. tcmal ile tafsil

arasinda fark oldugu zahirdir.

Misal: Bir mahbube-i devran kendisinin tenasiib-i endama ve hiisn ve

cemale malik oldugunu, miiddet-i omriinde ayineye bakmamis, / olsa, yine

bilir ve goriir. Fakat bu bili§ ve gorii§, kendi zatini, kendi zatinda bilmek

ve gormektir ki, ilm-i icmali ve rii'yet-i icmalidir. Hie, bakmamis, oldugu

ayine kendisine arz olunup bunda muntabi' olan tenasiib-i endamini ve

hiisn ve cemalini mii§ahede ettikde kendisinde evvelki ilim ve rii'yetten

ba§ka bir ilim ve rii'yetin zevki hasil olur. Ve icmal tafsile miinkalib olur.

Diger misal: Kendisinde ressamiyyet ve hattatiyyet ve mi'mariyyet

sifatlan bulunan bir kimse, hiq resim yapmami§ ve yazi yazmami§ ve bina

in§a etmemi§ olsa dahi, kendinde bu sifatlar oldugunu ve bu sifatlarla

beraber zatini bilir ve goriir; bu icmaldir. Vaktaki bir resim levhasi yapar

ve yazi yazar ve bir bina in§a eder, o resim ve yazi levhalannda ve in§a

ettigi binada zatinda bi'l-kuvve miindemic olan bu sifatlan tafsilen bilmi§

ve gormii§ olur. Ve bu asar bu sifatlann ayinesi mesabesinde bulunur.

Binaenaleyh evvelki bili§ ve goriis, ile sonraki bili§ ve goru§ arasinda fark

zahir olur.

Ve "emr-i aharda olan rii'yet"te
?
seye kendi nefsi, manzurun-fih olan

mahallin verdigi bir surette zahir olur. Eger bu mahallin viicudu olmasa ve

seyin o mahalle tecellisi bulunmasa, o §eye suret zahir olmaz idi. Ya'ni

baladaki misallerde izah olundugu iizere, bir kimsenin kendi suretini

tema§a etmesi, ancak ayinenin viiciidu ile miimkin olur. Qunkii ayine o

kimseye evvelce zahir olmayan bir sureti izhar eder. Binaenaleyh o

kimsenin nefsi, o kimseye, manzurun-fih olan ayinenin verdigi bir surette

zahir olur. Ve emr-i aharda rii'yet-i suret iki §eyden husule gelir: Birisi

mahall, digeri nazirin mahalle tecellisidir. Eger mahall olan ayine

tamamiyle musaykal ve miicella ise, nazirin sureti onda kemaliyle zahir

olur. Degil ise / nazira ayinenin isti'dadi nisbetinde bir suret goriiniir. Ve

keza ayine muhaddeb veya muka'ar, veya muhaddebiyyet ve muka'ariyyet
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mu§ahede arasinda fark vardir. Evvelen, miicmelen rii'yet eder idi. Kevn-i

cami' mertebesine tenezziilunde tafsilen mii§ahede eder. icmal ile tafsil

arasinda fark oldugu zahirdir.

Misal: Bir mahbube-i devran kendisinin tenasiib-i endama ve hiisn ve

cemale malik oldugunu, miiddet-i omriinde ayineye bakmamis, / olsa, yine

bilir ve goriir. Fakat bu bili§ ve goru§, kendi zatim, kendi zatinda bilmek

ve gormektir ki, ilm-i icmali ve ru'yet-i icmalidir. Hie, bakmami§ oldugu

ayine kendisine arz olunup bunda muntabi' olan tenasiib-i endammi ve

hiisn ve cemalini mu§ahede ettikde kendisinde evvelki ilim ve rii'yetten

baska bir ilim ve rii'yetin zevki hasil olur. Ve icmal tafsile miinkalib olur.

Diger misal: Kendisinde ressamiyyet ve hattatiyyet ve mi'mariyyet

sifatlari bulunan bir kimse, hig resim yapmami§ ve yazi yazmami§ ve bina

in§a etmemi§ olsa dahi, kendinde bu sifatlar oldugunu ve bu sifatlarla

beraber zatini bilir ve goriir; bu icmaldir. Vaktaki bir resim levhasi yapar

ve yazi yazar ve bir bina in§a eder, o resim ve yazi levhalarinda ve in§a

ettigi binada zatinda bi'l-kuvve mundemic olan bu sifatlari tafsilen bilmi§

ve gormii§ olur. Ve bu asar bu sifatlann ayinesi mesabesinde bulunur.

Binaenaleyh evvelki bili§ ve gbru§ ile sonraki bili§ ve gorii§ arasinda fark

zahirolur.

Ve "emr-i aharda olan rii'yef'te, §eye kendi nefsi, manzurun-fih olan

mahallin verdigi bir surette zahir olur. Eger bu mahallin viicudu olmasa ve

seyin o mahalle tecellisi bulunmasa, o §eye suret zahir olmaz idi. Ya'ni

baladaki misallerde izah olundugu iizere, bir kimsenin kendi suretini

tema§a etmesi, ancak ayinenin viicudu ile miimkin olur. Qiinkii ayine o

kimseye evvelce zahir olmayan bir sureti izhar eder. Binaenaleyh o

kimsenin nefsi, o kimseye, manzurun-fih olan ayinenin verdigi bir surette

zahir olur. Ve emr-i aharda ru'yet-i suret iki seyden husule gelir: Birisi

mahall, digeri nazirm mahalle tecellisidir. Eger mahall olan ayine

tamamiyle musaykal ve miicella ise, nazirm sureti onda kemaliyle zahir

olur. Degil ise / nazira ayinenin isti'dadi nisbetinde bir suret gorunur. Ve

keza ayine muhaddeb veya muka'ar, veya muhaddebiyyet ve muka'ariyyet
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ile memzuc ise, ona mukabil olmak suretiyle mutecelli olan nazira kendi

sureti tiirlii tiirlii zahir olur. Gergi bu ayinelerde zahir olan suret dahi

nazinn suretidir. Velakin manzurun-fih olan ayinelerde nazinn suretini

kemaliyle gosterebilmek isti'dadi olmadigindan, boyle muhtelif ve noksan

olarak irae etmistir. Binaenaleyh ihtilaf ve noksan nazinn degil, aymelerin

isti'dad ve kabiliyyetlerindedir. Halbuki Hak Teala hazretleri alemin

hey'et-i mecmuasim kendisinde run olmayan tammu'l-hilka bir cesedin

viicudu olarak icad etmi§ idi. Binaenaleyh alem gayr-i miicella bir ayine

gibi idi. Ve ayine gayr-i miicella olunca, bi't-tabi' nazinn suretini

kemaliyle izhar edemez. Ve muhakkak Hak Teala bir mahalli, ancak

"nefh-i ilahi" ta'bir olunan ruh-i ilahiyi kabul etmek iizere tesviye etti ki,

boyle olmasi hukm-i ilahi §anindandir. Ruh-i ilahiyi kabul etmek iqin

mahallin tesviyesi ise, ancak lem-yezel ve la-yezal olan tecelli-i daim

feyzini kabul etmek iizere tesviye olunan suretten isti'dadi izhar etmekten

ibarettir. Ya'ni Hak Teala ruhsuz bir cesed gibi alemi icad etti. Halbuki

^lem bu halde kalamazdi. Qiinkii Hak Teala bir mahalli tesviye ederse
7

mutlaka ona nefh-i ruh iqin tesviye eder. Hukm-i ilhahinin §ani budur. Ve

kevn-i cami' olan insandan mukaddem suret-i alemin tesviyesi, ancak bu

suretten isti'dadi izhar etmek icjndir. Zira bu suret lem-yezel ve la-yezal

olan tecelli-i daim feyzini kabul eder. i§te bu sebeple Hak Teala suret-i

15/29) buyurur . Ve nefh-i ruh cemad ve nebat ve hayvan hakkinda amm
ve insan hakkinda hasstir. §u halde tesviye mahall-i miisevvada

kabiliyyetin, ya'ni zati olan isti'dad-i gayr-i mec'uliin izhandir. (Junkii

eger mahallin isti'dad-i mec'ul-i viicudiyi kabule isti'dad-i zatisi olmasa

idi, feyz-i daimi kabul etmege miistaid olmaz idi.

Misal: Uzerine kesif bir boya siirulmu§ olan bir ayineye suret

aksetmez. O boya ayinenin sathmdan silinmeli ve onun sathina cila

verilmeli ki, icmde suret gorunebilsin. Kable'l-cila onda suret gorunmek

isti'dadi yok idi. Ba'de'l-cila bu isti'dad hasil oldu. Bu isti'dad isti'dad-i

mec'uldiir. Fakat bir tahta par^asina ne kadar cila vurulsa onda ayine gibi

suver miin'akis olmaz. (Junkii onda ayinenin isti'dad-i zatisi yoktur. Ne

alemin / ruhu olan insani icad eyledi. Nitekim
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kadar tesviye olunsa isti'dad-i mec'ulii tahsil edip nazinn suretini kabul

edemez.

Diger misal: Yeni dogan bir gocuk tekelliim edemez. Velakin onda

tekelliime isti'dad-i zati vardir. Cismi anen-fe-anen biiyiiyiip tekemmlil

ettikge tekelliime ba§lar. Fakat yeni dogan bir hayvan ibtidaen tekelliim

edemedigi gibi ne kadar biiyuse ve ona kelam ta'lim edilse tekelliim

edemez. (Jiinku kelama isti'dad-i zatisi yoktur. Isti'dad-i zatinin inki§afi

isti'dad-i mec'ulun husuliine miitevakkiftir.

/. Imdi mahall-i miisevvada feyzi kabul eden kabilden gayri hadd-i

icaddan harig bir §ey baki kalmadi; ya'm alem taht-i icada dahil oldu; ve

taht-i icada dahil olmayan ancak kabilin viicudu kaldi. Ve kabil ise ancak

Hakk'in feyz-i akdesinden vaki' olur. Zira mahall-i miisevvada feyzi kabul

eden §ey, onun ayn-i sabitesinde olan isti'dad-i zatisidir; bu da gayr-i

mec'uldiir; ya'ni taht-i icada dahil olmu§ bir §ey degildir. (Jiinku bu

isti'dad-i zati zat-i ahadiyyette mahfi olan nisebin iktizaatidrr; ve bu niseb

Hakk'in aynidir. Ve kabilin viicudu feyz-i akdesten, ya'ni tecelli-i zatiden

hasil olur. Ya'ni Hak mertebe-i ahadiyyette kendi zatim kendi zatiyla bilir

ki, zatinda mahfi bi-nihaye niseb ve suunat miindemicdir; ve bunlar zuhur

talebindedir. Onlann bu taleblerini is'af i^in kendi zatinda, kendi zatina,

kendi zati ile tecelli ettikde onlann suretleri ilm-i ilahide peyda olur. Ve

Hakk'in nefsi bu mertebe-i vahidiyyette bu nisebin suver
: i ilmiyyeleriyle

miiteayyin olur. Binaenaleyh burada icad mevzu'-i bahs olamaz. Bu

mertebe esmanin kesretinden akdes oldugu igin bu tecelli-i zatiye "feyz-i

akdes" demi§lerdir. Ve her bir tecelliyi kabul edecek bir mahall lazimdir ki,

o mahal o feyzin kabili ve o tecellinin mir'atidir. Bu tecelli-i zatinin mir'ati

ve bu feyz-i akdesin kavabili a'yan-i sabite ve hakayik-i ilmiyyedir. Ve bu

hakayik ise,. zat-i Hakk'in gayri degildir.

Ve yukanda zikr olunan meratib-i sitteden ugiinciiden altinci mertebeye

kadar olan viicud-i mutlakin tenezziilati, Hakk'in "feyz-i mukaddes"inden

vaki' olur. Ve "feyz-i mukaddes" a'yan-i sabite isti'dadatinm iktiza ettigi

§eylerin hariqte zuhurunu mucib olan tecelliyat-i esmaiyyeden ibarettir. Ve
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tecelliyat-i zatiyye / ve esmaiyye hakkmdaki izahat ve tafsilat Fass-i

§isi'de gelecektir. tmdi mademki kavabilin ibtidasi gayr-i mec'ul olan

hakayik-i ilahiyye, ve intihasi mec'ul olan suver-i kevniyyedir; ve

hakayik-i ilahiyye zat-i Hakk'in ve suver-i kevniyye dahi hakayik-i

ilahiyyenin mir'ati vaki' olmusUir; ve bunlar da Hakk'in tecelliyat-i zatiyye

ve esmaiyyesinden ibaret bulunmu§tur; §u halde emrin hepsi, ibtidasi ve

intihasi Hak'tandir. Ve emrin kaffesi ondan ibtida ettigi gibi, yine ona

riicu' eder. Nitekim Hak Teala buyurur: <*J Jjii Ol
*\J \i\ ajA

dy^-J Ji" <L>jf^ oj-j <s^\ # o ^ (Yasin,

36/82-83).

Velhasil Hak Teala hazretleri kendi niseb ve §uunati olan esma-i

bi-nihayesinin "ayn"lanni gormek diledigi vakit, onlann suveri miin'akis

olabilecek ayinenin viicudu iktiza etti; bu mir'ata muktezi olan. e§yayi

tehiyye buyurdu. Mertebe mertebe hazret-i sehadete tenezziil etti ve alemi

halk eyledi. Ve alem miistaidd-i cila bir ayine idi. Onda Adem'i icad

etmekle mir'at-i alemi miicella kildi. Zira Adem tecelliyat-i esmaiyyenin

ciimlesini kabule miistaiddir. Ve alem-i taayyunatta, onun taayyiinii gibi

ekmel ve akbel bir taayyiin yoktur. Ve mazhar-i Adem'de miiteayyin olan

ancak Hak oldugundan, Hak Teala kendi zatini mir'at-i Adem'de

kemaliyle mu§ahede buyurur. Binaenaleyh Adem bi'l-ciimle meratibi

cami'dir. Bu surette kemal-i cela ve isticla Adem'in viicuduyla hasil olmu§

olur./

Ve melaike dahi istilah-i kavimde "insan-i kebir" ta'bir olunan

bu suretin, ya'ni suret-i alemin, ba'zi kuvasmdan oldu. Boyle

olunca melaike o suret ic,in, ne§'et-i insaniyyede olan kuva-yi

ruhaniyye ve hissiyye gibi oldu. Ve onlardan her bir kuvvet

kendi nefsi ile mahcubdur, zatindan efdal gormez. Ve muhakkak

kuvada indillah olan her bir mansib-i all ve menzilet-i refia icin

kendi zu'munda ehliyet vardir. Zira onlann indinde, cenab-i

ilahiye ve hakikatu'l-hakayik canibine ve bu evsafi hamil olan

ne§'ette kavabil-i alemin kaffesini, a'lasim, esfelini hasr eden

tabiat-i kiilliyyenin iktiza ettigi §eye raci' olan §ey beyninde,

cem'iyyet-i ilahiyye hasildir (2).
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Ya'ni melaike, evliyaullahin istilahinda, "insan-i kebir" ta'bir olunan

cism-i alem suretinin ba'zi kuwetlerindendir. Zir& alem kendisinden peyda

olan insanin viicuduyla beraber hey'et-i mecmuasiyla cemi'-i esmaya

mazhar oldugu icjn suret-i ilahiyye iizere mahluktur. Ve cism-i alemin

ciiz'-i sagiri bulunan insan, cemi'-i esma-i ilahiyyeye mazhar olarak onun

ruhu mesabesinde bulundugu cihetle, cismen sagir ve ma'nen kebirdir.

(Jiinkii ma'nen alemi dahi cami'dir. Bu sebeble evliyaullah, cisim

i'tibariyle aleme "insan-i kebir" ve Adem'e "insan-i sagir"; ve ma'na

i'tibariyle aleme "insan-i sagir" / ve Adem'e "insan-i kebir" ta'bir eder.

Ve cismen insan-i kebir denilen alemde, kuvve-i elektrikiyye, kuvve-i

buhariyye, kuvve-i cazibe ve kuvve-i ani'l-merkeziyye gibi bir 50k kuva-yi

tabiiyye ve ervah-i cinniyye ve ervah-i §eyatin gibi kuva-yi ruhaniyye-i

kesire oldugu gibi, onun eczasindan olan her bir mahlukta dahi kuva-yi

nebatiyye ve hayvaniyye ve bunlarda dahi ala-vechi't-teselsul la-yuad ve

la-yuhsa kuva-yi muhtelife vardir. Halbuki melaike suver-i hissiyye-i

cismiyye ile kaim olan kuvamn ve kuva-yi nefsiyye ve kuva-yi akliyye-i

kudsiyyenin ervahidir. Bunlar ahkam-i rabbaniyye ve asar-i ilahiyyeyi,

avalim-i cismaniyyeye isal ederler. Envar-i ilahiyye ile kavi olduklari igin

onlara "melek" tesmiye olunmu§tur. Binaenaleyh melaike, alemin suretinde

mevcud olan kuvvetlerin ba'zisi olmu§ olur. §u halde melaike, alemin

sureti igin ne§'et-i insaniyyede olan kuva-yi ruhaniyye ve hissiyye gibi

oldu. Ve insandaki kuva-yi ruhaniyye havass-i batinesidir ki, onlar da

"kuvve-i hiss-i mii§terek", "kuvve-i hayaliyye", "kuvve-i miitefekkire",

"kuvve-i vahime" ve "kuvve-i hafiza"dir. Ve ruh-i tabiisine raci' olan

"kuvve-i cazibe", "kuvve-i masike", "kuvve-i hazime", "kuvve-i dafia",

"kuvve-i miinmiyye", "kuvve-i mtivellide" ve "kuvve-i musavvire"dir. Ve

ruh-i hayvani ve nefsanisine ait olan ilim, hilim, vakar, §ecaat, adalet,

siyaset, nahvet ve riyaset gibi kuwetlerdir.

Kuva-yi hissiyye dahi havass-i zahiresidir ki, onlar da: "Kuvve-i

samia", "kuvve-i basira", "kuvve-i §amme", "kuvve-i zaika" ve "kuvve-i

lamise" denilen be§ kuvvetten ibarettir. Ve bu kuvvetler mahsiis olan

maddiyyata taalluk eder. i§te bu kuva-yi ruhaniyye ve hissiyye insanin
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Ya'ni melaike, evliyaullahin istilahinda, "insan-i kebir" ta'bir olunan

cism-i alem suretinin ba'zi kuwetlerindendir. Zira alem kendisinden peyda

olan insanin viicuduyla beraber hey'et-i mecmuasiyla cemi'-i esmaya

mazhar oldugu icjn suret-i ilahiyye iizere mahluktur. Ve cism-i alemin

ciiz'-i sagiri bulunan insan, cemi'-i esma-i ilahiyyeye mazhar olarak onun

riihu mesabesinde bulundugu cihetle, cismen sagir ve ma'nen kebirdir.

(Jiinkii ma'nen alemi dahi cami'dir. Bu sebeble evliyaullah, cisim

i'tibariyle aleme "insan-i kebir" ve Adem'e "insan-i sagir"; ve ma'na

i'tibariyle aleme "insan-i sagir" / ve Adem'e "insan-i kebir" ta'bir eder.

Ve cismen insan-i kebir denilen alemde, kuvve-i elektrikiyye, kuvve-i

buhariyye, kuvve-i cazibe ve kuvve-i ani'l-merkeziyye gibi bir cok kuva-yi

tabiiyye ve ervah-i cinniyye ve ervah-i §eyatin gibi kuva-yi ruhaniyye-i

kesire oldugu gibi, onun eczasmdan olan her bir mahlukta dahi kuva-yi

nebatiyye ve hayvaniyye ve bunlarda dahi ala-vechi't-teselsiil la-yuad ve

la-yuhsa kuva-yi muhtelife vardir. Halbuki melaike suver-i hissiyye-i

cismiyye ile kaim olan kuvanin ve kuva-yi nefsiyye ve kuva-yi akliyye-i

kudsiyyenin ervahidir. Bunlar ahkam-i rabbaniyye ve asar-i ilahiyyeyi,

avalim-i cismaniyyeye isal ederler. Envar-i ilahiyye ile kavi olduklan iqin

onlara "melek" tesmiye olunmu§tur. Binaenaleyh melaike, alemin suretinde

mevcud olan kuvvetlerin ba'zisi olmu§ olur. §u halde melaike, alemin

sureti igin ne§'et-i insaniyyede olan kuva-yi ruhSniyye ve hissiyye gibi

oldu. Ve insandaki kuva-yi ruhaniyye havass-i batinesidir ki, onlar da

"kuvve-i hiss-i mu§terek", "kuvve-i hayaliyye", "kuvve-i miitefekkire",

"kuvve-i vahime" ve "kuvve-i hafiza"dir. Ve ruh-i tabiisine raci' olan

"kuvve-i cazibe", "kuvve-i masike", "kuvve-i hazime", "kuvve-i dafia",

"kuvve-i munmiyye", "kuvve-i miivellide" ve "kuvve-i musavvire"dir. Ve

ruh-i hayvani ve nefsanisine ait olan ilim, hilim, vakar, §ecaat, adalet,

siyaset, nahvet ve riyaset gibi kuwetlerdir.

Kuva-yi hissiyye dahi havass-i zahiresidir ki, onlar da: "Kuvve-i

samia", "kuvve-i basira", "kuvve-i §amme", "kuvve-i zaika" ve "kuvve-i

lamise" denilen be§ kuvvetten ibarettir. Ve bu kuvvetler mahsiis olan

maddiyyata taalluk eder. Iste bu kuva-yi ruhaniyye ve hissiyye insanin
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Ve her bir kuvvet, indallah her bir mansib-i ali ve menzilet~i refia icjn

kendi zu'munca, nefsinde ehliyet tasavvur eder. Ve kendi nefsinde

gordugu kemal gayrin kemalini gormege hicab olur. Halbuki hakikat-i hal

boyle degildir. Bu ancak bir zu'm ve tasavvurdan ibarettir. Bunun sebebi

budur ki, her bir kuvvet indinde cenab-i ilahiye (ya'ni herbir mevcud igin

bila-vasita bir vech-i has bulunan ve hazret-i vahidiyyetten ibaret olan esma

ve sifat mertebesine) ve hakikatu'l-hakayik canibine (ya'ni mevcud ve

ma'dum bi'l-ciimle hakayik-i miimkinati cami' olan hazret-i

imkaniyyeye), ve bu evsafi (ya'ni evsaf-i hakkiyye ve halkiyyeyi) hamil

olan ne§'et-i insaniyyede kavabil-i alemin kaffesini (ya'ni ruh-i tabiiye

miistaidd olan cesed-i miisevvayi ve alem-i tabiinin unsuri, cemadi, nebati,

hayvani ve insani bi'l-ciimle kavabilini) a'lasini (ya'ni melaikeyi) ve

esfelini (ya'ni alem-i cismani-i unsuriyi) hasr eden tabiat-i kiilliyyenin

(ya'ni tabayi'm ash olan hararet, burudet, rutubet ve yubusetin) iktiza

ettigi §ey arasinda cem'iyyet-i ilahiyye vardir. Bu ciimleyi izah i^in biraz

tafsilat i'tasi lazim geldi. Cem'iyyet-i ilahiyyeyi cami' olan uq hakikat

vardir:

Birincisi: Hazret-i vahidiyyettir ki, esma ve sifat mertebesidir. Ve her

bir mevcuda bila-vasita bu mertebeden bir vech-i hass vardir. Zira alem-i

eksef olan mertebe-i §ehadete kadar, bu mertebenin ma-dununda bulunan

her bir mertebede tekevviin eden her hangi bir mevcud, bu mertebede sabit

olan bir ismin mazhandir. Ve bu isim o mevcudun vech-i hassidir; ve o

mevcud bu ismin zillidir. Golge ile sahibi arasmda vasita olmadigi gibi, o

mevcud ile bu isim arasinda da vasita yoktur.

Ikincisi: Hazret-i imkaniyyedir. Bu hazret bi'l-fiil mevcud olmu§ ve

bi'l-kuvve mevcud ve bi'l-fiil ma'dum / bulunmu§ olan bi'l-ciimle

hakayik-i miimkinati cami'dir. Ve bu oyle bir vech-i kevnidir ki,

rububiyyetten temeyyiiz edip ubudiyyetle muttasif olmu§tur. Zira

viicud-i vahid-i hakiki vitr iken, bu hakikat-i imkaniyye ile tecelli

etmekle §ef olmu§ ve bir viicud iki g6runmii§tUr. Binaenaleyh hazret-i

imkaniyye bi'l-ciimle keseratm hakayikini cami'dir. Ve hazret-i

imkaniyye mertebe-i vahidiyyete mukabil oldugu ve bi'l-ciimle niseb ve
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§uunati cami' olan viicud-i vahidin tenezziiliinden basjka bir sey olmadigi

igin bi't-tabi" cem'iyyet-i ilahiyyeyi haizdir.

Uciinciisu: Tabiat-i kiilliyye mertebesidir. Bu mertebe hazret-i

vahidiyyet ile hazret-i imkaniyyeyi cami'dir. Ve alem-i maddiyyat bu

mertebenin taht-i hitasindadir. Binaenaleyh suver-i alemde bir vech ile

miiessir ve bir vech ile miiteessirdir. Uluhiyyet bu tabiat-i kiilliyyenin

batim ve bu mertebe uluhiyyetin zahiridir. Zira esma-i ilahiyyenin suver-i

kesifesi bu alemde bu tabiat-i kiilliyye ile zahir olur. §u
f

halde tabiat-i

kiilliyye suver-i hakkiyye ve halkiyyeyi cami' olan hakikat-i kiilliyye-i

ilahiyyedir. Ve Hak ile halk taraflarinm kemali ile zahirdir.

I§te kuva-yi insahiyyeden her bir kuvvet ve suret-i alem kuvasmm

ba'zisi mesabesinde olan melaikeden her bir melek
;
kendi indinde, zikr

olunan cem'iyyet-i selaseyi mii§ahede ettigi igin, bu hakayik-i selaseye

raci' bulunan her bir mansib-i ali ve menzilet-i refiaya kendi zu'munda

ehlijyet tasavvur eder. Halbuki onun bu zu'mu dogru degildir. Kendisinin

cem'iyyet-i selaseyi cami' olmasi, kemalattan ancak bir kemal-i mahsusun

mazhari olmasi sebebiyledir. Ta'bir-i digerle ifade edelim: Her bir kuvvet

bir ismin mazhandir. Ve isimde iki delalet vardir: Birisi zata, digeri

kendisinin mevzu' oldugu ma'na-yi hususiye aittir. Zat bi'l-ciimle esma ve

sifatm cami'i oldugundan zata delaleti i'tibariyle her hangi bir isim ahnsa,

onda cemi'-i esma miindemic bulunur. Ve'o isim bu i'tibar ile haiz-i

cem'iyyettir. Velakin onun mazhan, ancak kendisinin ayinesi oldugu

cihetle, bu mazhann taayyiinii, onda miindemic olan diger esma

ahkaminin zuhuruna miisaid degildir. Ve mevzu oldugu ma'na-yi hususi

i'tibariyle her bir isim diger esmadan ayndir. Binaenaleyh / bu i'tibar ile

onda cem'iyyet yoktur. Fakat "Allah" ism-i cami'inin mazhan olan insan-i

kamilin taayyiinii bi'l-ctimle esma ahkaminin zuhuruna miisaid

oldugundan, zikr olunan hakayik-i selaseyi cami'dir. Zira ism-i cami' olan

"Allah" bi'l-cumle esmayi muhit olan zata delalet eder. Ve bu bahsin tafsili

Fass-i idrisi'de gelecektir.

Ve bunu akil nazar-i fikri tarikiyla arif olmaz; belki bu fennin
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idraki, ancak ke§f-i ilahi ile vaki' olur ki, ervahim kabil olan

alem suretlerinin ash ne oldugu ondan ma lum olur (3).

Ya'ni bu tabiat-i kiilliyye fennini akil nazar-i fikri tariki ile bilemez. Bu

fennin idraki ke§f-i ilahi ile olur. Ve alemde tekevviin eden namutenahi

suretlerin ash nedir? Ve onlar kendilerinin mhu olan esma-i ilahiyyenin

te'siratim ne vech ile kabul ederler? Ve mertebe-i ahadiyyetten alem-i

§ehadete keyfiyyet-i niizulleri nasildir? Bunlar hep ke§f-i ilahi ile malum
olur. Nazar-i fikri tarikiyla akillanm isti'mal eden ehl-i felsefe bu hususta

hayret icjndedirler. Nitekim felasife-i islamiyyeden olan Ebu Ali Sina

vefati zamanmda bu tarik ile sarf ettigi mesainin ve icra ettigi tetebbuat ve

tedkikatin bo§ oldugunu ve hiq bir §ey tahsil edememi§ bulundugunu

i'tiraf etmi§ ve atideki beyt ile bu aczini ikrar etmi§tir:

/ Tercume: "I'tisam-i mahlukat senin magfiretinledir. Sen'i vasf edenler

sifatmdan aciz kaldilar. Ya Tevvab, bize tovbe-i hakiki ihsan et; zir§ biz

be§eriz. Biz seni hakk-i maVifetin ile bilemedik."

Ve felasifenin nerede hayrete du§tiiklerinin tafsili Fass-i Idrisi'de

gelecektir.

Ma'lum olsun ki, tabiat-i kiilliyye uluhiyyetin zahiriyyeti olan hakikat-i

vahidedir. Ve yekdigerine zid bir takim keyfiyyetleri haiz olan suver-i

tabiiyye, her mertebede, o hakikat-i vahideden zahir olup taayyunat-i

miiteaddide ile miiteayyin olur. Binaenaleyh tabiat ve tabiattan zahir olan

ecsam-i tabiiyyenin hey'et-i mecmuasi, hakikat cihetinden ayn-i vahidedir;

ve taayyun cihetinden uyun-i kesiredir. Ve ayn-i vahide dahi Hakk'in

hakikati olan ayn-i ahadiyyedir. Ve bu suver-i tabiiyye ayn-i vahidenin

taayyunat-i muhtelifesi oldugu ic,in, saha-i taayyiinatta mevcud olmayan bir

sey, tabiattan zuhur ettikde, veyahut suver-i mevcude-i tabiiyyeden bir

takimi bozulup ma'dum oldukda, o tabiat ne eksilir, ne de ziyadelesjr. Ve
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tabiata miiteallik tafsilat Fass-i idrisi ile Fass-i Isevi'de gelecektir. Ve

tabiat-i kiilliyye kaffe-i meratibde suverin mucidi olan hakikatin zahiriyyeti

oldugu cihetle, suretler cismani, akli, ilmi, hayali, zihni, nuri, ruhani ve

ilahi olur. Nitekim hadis-i sahihde buyrulmu§tur: aIU tjyp Js- p\ 4JW 01

J\j6
aA^u Xhy hjj a^J! i JU; ya'ni "Muhakkak Allah Teala Adem'i

sureti iizerine halk etti. Boyle olunca Allah Teala'nm cenabma layik suret-i

ilahiyye-i nuriyyesi vardir." imdi ehl-i hakikate gore suretler, ya ulvi veya

siifli olur. Ve ulviyyet dahi, hakiki ve izafi kisimlarina ayrihr: /

1. Suver-i ulviyye-i hakikiyye. Mertebe-i vahidiyyette muteayyin olan

esma-i rububiyye suretleridir. Bunlarm maddesi ve hejulasi ama'-i

Rab'dir. Ve bu suverin miiessiri zat-i uluhiyyetin hakikati dlan ahadiyyet-i

zatiyyedir. Ve mertebe-i vahidiyyetin hey'et-i mecmuasmm zahiriyyeti

tabiat-i kiilliyyedir.

2. Suver-i ulviyye-i izafiyye. Ervah-i akhyye, ervah-i muheyyeme,

ervah-i nefsiyye ve ervah-i melaike-i muheyyeme hakayikimn suretleridir.

Bunlarm maddesi nur-i tecellidir.

3. Suver-i siifliyye. Hakayik-i imkaniyye ile alem-i ecsam suretleridir.

Hakayik-i imkaniyye suretleri hazret-i imkaniyyede muteayyin olan niseb-i

ilahiyyeden ibarettir ki, Rab ve merbub nisbetleri bu mertebede zahir olur.

Binaenaleyh hazret-i imkaniyye bi'l-ciimle keseratin suver-i hakayikmi

cami'dir. Ve bunlarm maddesi ama'-i merbubdur. Ama'-i Rab'de

muteayyin olan hakayik-i ulviyye suretleri bu mertebede merbubiyyetle

muttasif olur. Ve hazret-i imkaniyye misal-i mutlak ve misal-i mukayyed

ve berzah alemlerindeki suretleri cami'dir. Ve bu suver alem-i ecsama

nisbeten ulvidir. Ve bu suretlerin maddesi ve heyulasi enfas ve a'mal ve

ahlak gibi a'razdir. Binaenaleyh bir kimse ser'a muvafik a'mal-i saliha ifa

etse ve ahlak-i hasene ile muttasif olsa bunlar alem-i berzahda hur ve kusur

gibi suver-i cemaliyye ile zahir olur. Ve a'mal-i seyyie ve ahlak-i

zemimeden dahi par ve hayyat ve akarib suretleri peyda olur.*

Mesnevi, C. II, 958, 1406; C. V. 2211. beyitlere bakiniz. (A.A. Konuk)
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Alem-i ecsamdaki suretler en sufli olanlardir. Ve bunlann maddesi

cism-i kiildur ki, unsuriyyattan ibarettir. Bunlann ulvisi hafif olan "nar" ile

"hava"dir. Ve nar ile hava ervah-i havaiyye ve nariyyenin maddesidir.

Siiflisi sakil olan eesam-i sulbiyye ile mayi'attir. Ve bunlar suver-i

ma'deniyye ve nebatiyye ve hayvaniyyenin maddesidir. iste "tabiat" bu

suretlerin / kaffesini hamil olan bir hakikattir. Bir vech ile fail ve bir vech

ile miinfaildir. Mesela tabiatta hararet, biirudet, yubuset ve rutubet vardir.

Bu dort §ey tabiatin gayri degildir. Fakat tabiat hararetle yubusette ve

biirudetle rutubette faildir; ve yubuset ile rutubet suretlerinde miinfaildir.

Demek ki, tabiat bir vech ile fail ve bir vech ile miinfaildir. Ve te'sir ve

teessiirun kaffesi bu misale kiyas olunsun.

Ve kendi ruhlarmi kabiil eden alemin suver-i ma'kule ve mahsiisesi

atideki izahat dairesinde tekevviin eder. §6yle ki ervahin kaffesi nur-i

evvel olan "kalem-i a'la"nin hakikatinde miiteayyindirler. Ondan sonra

semavat ve arzm halkmdan evvel "levh-i mahfuz"da o maaniyi hamil olan

hurufun kitabetiyle tafsile gelir. Fakat bu levh-i mahfuzda mersum olari

suver ve e§kal miitebeyyin degildir. Ba'dehu hubb-i zuhur harareti ve

hareket-i §evkiyye-i ruhaniyye inbi'as etmekle bu suver ve e§kal-i gayr-i

miitebeyyine kendilerine mahsus olan alemlerinde, ya'ni alem-i tabayi
1

ve

anasirda tezahiir eder. Onlann tebeyyiin ve tezahurii, ya'ni tesviye-i cesedi

tamam oldukda bu suver-i cesediyyeyi muzhir olan ruh-i cemadiden sonra

ruh-i nebatiyye-i namiyye sari olur. Ba'dehu ruh-i hayvaniyye-i

miiteharrike ve en sonra da viicuh-i miimkinenin etemmi iizere, zuhur-i

ilahi igin, ruh-i insaniyye-i miikemmelenin sereyani vaki' olur.

Misal: Bir katib ilminde olan maaniye suret vermek i^in kalemini

hokkaya batinr. Kalem ucunun mahmul oldugu miirekkep o maaniyi hamil

olan hurufu havidir. Fakat katib miirekkep yerine sogan suyu isti'mal etse

ve bu su ile beyaz kagit iizerine hurufati nak§ etse kagit iizerinde e§kal-i

huruf miitebeyyin olmaz. Ve bu huruf ma'nalann suveridir; ve ma'nalar bu

suverin ervahidir. / Ve bu maani, bu hurufta ittihad ve hulul olmaksizin

mevcuddur. Ba'dehu bu sogan suyu ile yazilmi§ olan huruf hararet-i nara
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arz olundukda, huruf-i mersumeniri rengi kagidin rengine muhalif olarak

zahir olmakla kari' onlan okuyup, o hurufta zahir olan ma'nalan anlar.

Imdi ervahi kabul eden suver-i alemin ash bulunan tabiat-i kiilliyye

fenninin idraki akil ile degil, ke§f-i ilahi ile miimkin olur. Akil ancak kendi

nefsini idrak eder; ve ona ancak kendi nefsiyle kendi nefsinden aldigi §ey

miinkesjf olur. Zira akhn avamil ve miiessirati havasstir. Akil vasita-i

havass ile kendinde miictemi' olan hususata nazaran hiikm eder. Bu ise

kendi nefsiyle kendi nefsinden aldigi hiikumdiir. Bu hukumdeki ihatanm

ciiz'iyyeti ise meydandadir. Onun ic,in nazar-i fikri tariki ile akillarmi

isti'rnal eden felasifenin hakayik-i e§yaya lttila'i sjmdiye kadar miimkin

olmadigi gibi, bundan sonra da ebeden miimkin olamayacaktir. Bunlar

Hz. Hayyam'in buyurdugu gibi okiizden siit sagmak gibi abesle

istigaldedirler. Beyt-i Hayyam:

Terciime ve izah: Onlar ki, akil ise sa'y ederler; yazik ki, hepsi

okiizden siit sagarlar. Libas-i belaheti giymeleri, ya'ni akillarmi terk edip

ke§f-i ilahi ashabi olan enbiya-i kiramin getirdikleri ahkami kabul ve

onlara tabi' olmalari, evladir. Bu tebaiyyet oyle olmahdir ki, emr-i

hakikatte bu gun akhn hiikmiiyle bir yaprak bile satmamahdir. Ya'ni

ahkam-i enbiyayi ihata-i cuz'iyye sahibi olan akla tatbik ile i'tirazatta

bulunmamahdir.

/ Ve ke§f-i ilahi kevn-i cami' mazhannin gayrisinde vaki' olmaz.

Bunlar ise enbiya (aleyhimiiVselSm) ile Hz. §eyh-i Ekber ve emsali

(ndvanullahi aleyhim ecmain) gibi onlarin varisleri olan kummelindir. Zira

bunlar Allah ism-i cami'inin mazhari olduklan cihetle, zat-i mutlakin

meratib-i tenezziilatini kendi nefislerinde zevkan mii§ahede ederler. Ve

soyledikleri ve yazdiklan hep kendi mii§ahedat-i zevkiyyeleridir. Ve onlar

bu mii§ahede iizerine bilirler ki, tabiat-i kiilliyye uluhiyyetin zahiriyyeti

olan hakikat-i vahidedir. Ve bu da kiilde sari olan zat-i ahadiyyeden baska
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bir §ey degildir. Bunun igin Hak Teala buyurur: <J[ *L~JI
J>

^Jdl

4^j^(Zuhruf, 43/84) ve lisan-i resuliyyeti ile de <tUl JIp Ja^J J*_^^
deyip kulde zat-i ahadiyyenin sereyam hakikatini duyurur.

Imdi bu mezkur, "insan" ve "halife" tesmiye olundu. Onun
insaniyyetine gelince onun ne§'etinin umumundan ve hakayikin

kiillisini hasir oldugundan dolayidir. Ve o, kendisiyle nazar

vaki' olan gozden, Hak agin gozbebegi menzilesindedir. Ve

"basar" ile muabberiin-anh olan odur. i§te bunun i^in "insan"

tesmiye olundu. Zira Hak, onunla halkma nazar eyledi ve onlara

rahmet etti (4).

Ya'ni kuva-yi alemin kiillisini, a'lasim ve esfelini cami' olan bu

mezkura, ya'ni kevn-i cami'a, "insan" tesmiye olundu ki, ism-i aslidir. Ve

"halife" tesmiye olundu ki, ism-i lakabidir. Ona "insan" denilmesi

nes/etinin umumi / olmasindan ve hakayikin ciimlesini hasr ve ihata

etmesinden ndsklir. Zira ruhani, tabii ve unsuri olan bi'l-ciimle ne§'etlerde

onun sereyam oldugu gibi ulvi ve sufli kaffe-i hakayiki hasirdir. Alemde

hie, bir hakikat yoktur ki, onda olmasin. Insanin zahirinde alemin zahirinde

olan ve batininda dahi, alemin batininda bulunan her bir §eyin naziri

vardir. Binaenaleyh insan hulasa-i mevcudat ve ziibde-i kainattir. Zira

alem suret-i ilahiyye iizeredir. Ve insan ise o suretin numune-i cami'idir.

Ve bu "kevn-i cami'" kendisiyle nazar vaki' olan goziin, Hak igin,

gozbebegi menzilesindedir. Ve "basar" ta'bir olunan dahi ancak odur. Ve

kuvve-i basira goriinen seylerin aynini nasil gozbebegi ile idrak ederse,

zat-i mutlakin kendi meratib-i tenezzulatmin kaffesine olan nazan dahi bu

gozbebegi mesabesinde olan insan-i kamil ile vaki' olur. Ya'ni kuvve-i

basiranin zevki olan rii'yet gozbebeginin sureti ile vaki' oldugu gibi, Hak

igin zevk-i rii'yet dahi insan-i kamilin taayyiin-i surisiyle olur. Ve insan

kuvve-i basirasiyla kendisinin ayni olan vucuduna nazar ettikde hasil olan

zevk-i rii'yet, gayrdan miistefad olmaz. Belki bu zevk kendi zatimn kendi

zatina verdigi bir zevktan ibarettir. Iste insan-i kamil mazhanyla vaki' olan
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nazar-i ilahi de boyledir. Onun icin Hz.§eyh-i Ekber (r.a.) Fiituhat-i

Mekkiyye'nin iki yiiz yirmi birinci babmda §6yle buyurur: Beyt:

Terciime: "Gayr nerededir? Ve kevnde biitiin "be§er" tesmiye ettigin

vucudun gayn bir §ey yoktur. Zira o, aynen ve ilmen kevnin kaffesine

samil olur bir isimdir. Binaenaleyh sen suretlerden edema!"

I§te insan, Hak icjn, goziin gozbebegi mesabesinde bulundugundan

na§i "insan" tesmiye olundu. / Zira Hak insan-i kamil ile halkina nazar etti

ve onlara rahmet eyledi. Qiinkii insan-i kamil alemin icadina ve onun

bakasma ve kemalatina ezelen ve ebeden diinyaca ve ahiretge sebeptir.

Mertebe-i ilimdeki sebebiyyetine gelince: Hak Teala kendi zatina zatiyla

tecelli ettigi ve cemi'-i sifatim ve kemalatim zatinda mu§ahede eyledigi ve

onlan insan-i k&milin hakikatinde mu§ahede etmegi murad ettigi vakit,

hazret-i ilmiyyede nev'-i insaninin hakikati olan hakikat-i muhammediyye,

Hak icjn, ayine mesabesinde vaki' oldu. Ve hakayik-i alemin kullisi onun

viicudu ile mevcud oldu. Ve bu hakikat biitiin esmayi cami' olan

"ilahiyyet" mertebesine tekabiil eyledi. Ba'dehu Hak Teala o hakikatte

bi'l-ciimle esmaya viicud-i tafsili i'ta edip a'yan-i sabite zahir oldu.

"Ayn"daki sebebiyyetine gelince, <jjy j^- Jjt hadis-i serif

i

mucibince nur-i muhammediden ibaret olan akl-i evvelin icadiyle, Hak

Teala viicud-i haYiciyi viicud-i ilmiye mutabik kildi. Ba'dehu akl-i evvelin

miitezammin oldugu mevcudat-i sake zuhura geldi. Nitekim meratib-i sitte

bahsinde balada beyan olundu.

Kemalata sebebiyyetine gelince, Hak Teala insan-i kamilin kalbini

tecelliyat-i zatiyye ve esmaiyyesine mir'at kildi. Evvelen ona, ba'dehu

onun vasitasiyla aleme tecelli etti. Bu hal, bir ayineye miin'akis olan nurun

onun mukabilinde bulunan diger bir ayineye in'ikasina benzer. §u hale

nazaran esmanin ilimde ve "ayn"daki a'yani ve onlann kemalati ancak

insan-i kamil vasitasiyla hasil oldu. Ve insan maksud-i ula olunca,



bi't-tabi
1 onun viicud-i haricisi hakayik-i alemin vucudunu iktiza eder.

Binaenaleyh Hak Te&la en sonra insani icad iqin, evvelen ecza-yi alemi

icad etti. Nitekim buna i§areten hadis-i kudside: ii^LiS/l c-uLU a jNJ £iJ
ya'ni "Sen olmasa idin yerleri, gokleri yaratmaz idim" buyruldu. Ve Hz.

Mevliina Celaleddin Rum! (r.a.) efendimiz Mesnevi-i §eriflerinin cild-i

55 rabi'inde bu hakikati §u vech ile tavzih buyururlar: / Mesnevi:

Jjl ^ *j—> <Jj& <-^^>- J —* J-5
^j >-T j *C » Jjl

Terciime: "Zahire nazaran, o dal budak meyvenin ashdir. Velakin

batina nazaran, dal budak meyve igin viicud bulmushir. Eger meyve meyl

ve umidi olmasa idi, baggivan hig agacin kdkiinu diker miydi? Boyle

olunca o agac, ma'na i'tibariyle meyveden dogdu. O meyvenin tevelliidii,

her ne kadar suret i'tibariyle secerden vaki' olmus, ise de, bunun icjn, o

zu-fiinun olan (S.a.v.) Efendimiz: 0^iLJt ojj>->t\ ya'ni "Biz sabiklar

olan ahirleriz" remzini beyan buyurmu§tur. Ve yine buyurur ki: Vakia ben

suret i'tibariyle Adem'den dogmu§umdur. Velakin ma'na i'tibariyle ceddin

ceddi olarak vaki' olmusumdur. O melegin secdesi benim icm olmu§tur.

Ve benim icjn yedinci felek iizerine gitmi§tir. Fikrin evveli, amelde ahir

geldi. Hususiyle bir fikir ki, vasf-i ezel ola."

iste bu suhud-i ezeli ve icad-i ilmi ve aym onlara nazardan ve onlann

iizerine rahmet-i rahmaniyye-i miicmelenin ve rahmet-i rahimiyye-i

tafsiliyyenin ifazasindan ibarettir. Zira bi'l-ciimle kemalat viicud iizerine

miirettebdir. Ve viicud rahmet-i asliyyedir ki, enva'-i rahmet ve diinyevi ve

uhrevi saadet hep bu rahmet-i asliyyeye tabi'dir. /

tmdi o, ezel! olan insan-i hadistir; ve ebedi olan nes/e-i daimdir;

ve cami* olan kelime-i fasiladir. Binaenaleyh alem onun
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viicuduyla tamam oldu. Boyle olunca o, alemden, hatemden

hatemin fassi gibidir ki, o, padi§ahin hazinelerini onunla

muhiirledigi mahall-i nak§ ve alamettir (5).

Ya'ni kevn-i cami' olan insan-i kamil suretiyle hadistir ve hakikat-i

ruhiyyesiyle ezelidir. Zira suver-i ilmiyye ilm-i ilahidir; ve ilim niseb-i

ilahiyyeden bir nisbet olmak i'tibariyle Hakk'in aynidir; ve Hak ise

ezelidir. Ve hakikat-i insaniyye niseb-i namiitenahiyyeyi cami' olan za>i

vahideye mukabil bulunan ayine mesabesinde olup zat-i vahidenin cemi'-i

meratibe tenezziilii bu hakikatle vaki' oldugundan ve cemi'-i meratib ise,

Hakk'in vucudundan ibaret ve viicud-i Hak ise ebedi bulundugundan,

insan-i kamilin ne§'eti dahi ebedidir. Hiq bir mertebede asla fena-pezir

olmaz. Ve insan-i kamil bir kelimedir ki, ahkam-i vucub ile ahkam-i imkan

aralanni fasl eder. Ve kendisi viicub ile imkan arasmda berzahdir. Ve

berzah olarak vaki' olan seym iki cihete de birer yiizii vardir. Binaenaleyh

insan-i kamil ahkam-1 viicub ile ahkam-i imkam cami'dir. Velakin onun

berzahiyyeti tarafeynden mumtaz olmak ve kendisinin ayn-i zaidesi

bulunmak suretiyle degildir. Mesela kelimenin viicudu suretle ma'na

arasinda berzahtir. / Velakin kelimenin viicudu suret ve ma'naya nazaran

bir ayn-i zaide degildir. Zira suret kelimenin "ay^'i oldugu gibi, ma'na

dahi o suretten harig degildir. Binaenaleyh kelime suret ve ma'nayi

yekdigerinden ayiran bir berzah olmakla beraber bunlardan ayn degildir.

Ve suret ve ma'nadan fazla olarak bir "ayn"a da malik degildir. iste insan-i

kamilin viicudu dahi bu misale mutabiktir.

imdi Adem kaffe-i meratib-i ilahiyyeyi cami' oldugu ve onun taayyunii

bi'l-ciimle esma-i ilahiyyenin zuhuruna miisaid bulundugu icm, alemin

viicudu Adem'in viicuduyle tamam oldu. Zira Adem'in vucudu olmasa idi,

alemin vucudu ruhsuz bir cesed-i miisevva ve cilasiz bir ayine gibi kahr

idi. Binaenaleyh alemin Adem'e nisbeti, fass-i hatemin hateme nisbeti

aihirlir Ve fass-i hatem mahall-i nak§ ve alamettir ki, padi§ah hazinelerine
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onun fassi oldugu gibi, alemden maksud dahi, melik-i hakikinin ismi olan

"Allah" ism-i cami'inin mahall-i nak§i bulunan insan-i kamildir; ve melik-i

hakiki hazain-i esmaiyyesini bu alametle hifz eder.

/ Ma'lum olsun ki g;J^I ^jjl UJI3 Jp\ <ioUU OUjS/I# ya'ni "O insan

hadis-i ezeli ve ebedi olan ne§'e-i daimdir" ibaresi tahtinda azim ma'nalar

vardir. Bu beyandan insanin, yalniz kiire-i arz iizerinde zuhur eden

insandan ibaret olmadigi ac,ikca zahir olur. Zira kiire-i arzin evveli ve ahiri

vardir. Binaenaleyh onun iizerinde zuhur eden insanlann da evveli ve ahiri

vardir. §u halde kiire-i arz iizerindeki insanlar hadis-i ezeli degildir, ebedi

olan ne§'e-i daimde degildir. imdi bu ma'nayi tavzih igin bir mukaddeme

lazimdir.

§6yle ki, viicud-i Hakk'in ne evveli, ne de ahiri vardir, kadimdir.

Binaenaleyh onun sifat ve esmasi dahi kadimdir. Ve sifat ve esmasinin

zuhur-i ahkam ve asan asla ta'til kabul etmez. §u halde Hakk'in tecelli

etmedigi bir an yoktur. Nitekim ayet-i kerimede OU Jt y>^ JT (Rahman,

55/29) buyrulur. Hak Teala ezelen ve ebeden Hahk'tir, Rezzak'tir,

Gaffar'dir, Miimit'tir, Muhyi'dir ilh... Binaenaleyh viicud kadim oldugu

gibi, keyfiyyet-i hudus dahi kadimdir. Ancak efrad-i hadisin evveli ve ahiri

vardir. Ve keyfiyyet-i hudusiin evveli ve ahiri yoktur. Ya'ni Hakk'in halk

etmedigi bir an yoktur. Imdi feza-yi bi-nihaye ayn-i viicud-i Hak'tir. Ve

onda bir taraftan tekevviin ve bir taraftan tefessiid eden kainat ve zailat

sifat-i halikiyyetin mazhandir. Ve o bi-nihaye avalimin iizerinde ezelen

tekevviin eden insanlann efradi hadistir. Binaenaleyh insan hem ezeli ve

hem de hadistir. Ve efrad-i beser ve iizerinde ya§adigi alemler ecele tabi'

oldugu halde onun bu avalim-i bi-nihaye iizerinde ila-mala-nihaye zuhuru

onun ne§'e-i daim-i ebedi oldugunu gosterir. Ve "ne§'e" "hadis olmak"

ma'nasindadir. Bu ciimlenin vazihan ma'nasi: imdi o, hadis-i ezeli ye

hadis-i daim-i ebedi olan insandir" demek olur. §u halde insan, kadim olan

Hakk'in varhgmda ezelden ebede kadar mevcuddur. Yukandaki §erh

§urrah-i kiramm verdikleri ma'naya goredir. Ve bu zevat-i kiram, insanin

hudusii ancak kiire-i arza inhisar ettigi ve alem-i §ehadet ancak bizim

alemimiz oldugu miilahazasiyla bu yolda §erh etmisjer; ve insan-i kamil,
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suretiyle hadis ve hakikat-i ruhiyyesiyle ezelidir demisterdir. Vakia bu

beyan dahi dogrudur; fakat efrad-i insaniyyeye nazaran dogrudur. Zira

heniiz alem-i surette zahir olmayan her bir ferdin bir hakikat-i ruhiyyesi

vardir. Fakat "insan" mefhumunun alem-i surette ezelden beri mevcud

olmadigi / mulahazasi darhktir. Zira alem-i suret efal-i ilahiyyenin

meclasidir. Ve efal-i ilahiyyenin ezelen ve ebeden ta'tili caiz degildir.

Binaenaleyh bizim Memimiz yok iken feza-yi bi-nihayede baska alemlerde

insan suretleri var idi. Bunun delili mukaddemede izah olundugu iizere ^}
2ub U^_J <^> Uj ^j^lj cj\ Jl jlflt -tjbi (§ura, 42/29) ayet-i kerirnesidir.

Hak Teala yerde ve goklerde "dabbe" cinsinden olan mahlukati nesr

ettigini beyan buyuruyor. Ve "dabbe" insanin suretine cte s&mildir.

Nitekim ayet-i kerimede, sure-i EnfaTde Si ^JJI JLkjl^1 -031 jlp LiyJi^ oj

Ojliu (Enfal, 8/22) buyrulur. "Kor ve sagir ve akilsiz olan dabbelerin

serlisi" insan oldugu meydandadir. Ve keza diger bir ayet-i kerimede de 01

i»jL^^J^tj>r^j5l AJUl'j^Llj^^ (Enfal, 8/ 55) buyrulur. Ve "kiifr

eden ve iman etmeyen devabb" ise ancak insandir. Esasen cenab-i §eyh-i

Ekber hazretleri Fiituhat'in 367nci babinda keyfiyyet-i hilkatin ezeli ve

ebedi oldugunu beyan buyururlar. Nitekim atide kiyamet-i kiibra bahsinde

tafsil olunacaktir. Ve cenab-i Mevlana Celaleddin Rumi efendimiz dahi

Mesnevi-i §erifin uc.iincu cildinde Dekuki kissasmda vaki':

beyt-i §erifinin ikinci misra'inda bu ma'naya i§aret buyururlar ki, fakir

Mesnevi-i §erife olan §erh-i acizanemde bu ma'nayi izah ettim. Burada

zikri uzun olur./

Ve bu ecilden ona "halife" tesmiye eyledi. Zira miihiir hazaini

hifz eyledigi gibi, halkini onunla hafizdir. Imdi padi§ahin

miihrii onlarm uzerinde bulunduk^a, onlarin fethine bir kimse

cesaret etmez. Ancak onun izniyle a§ar. Boyle olunca, alemin

hifzinda onu istihlaf etti. Binaenaleyh kendisinde insan -l kamil

mevcud olduk^a, alem mahfuz olmaktan zail olmaz. Onu gormez

misin ki, hizane-i dunyadan zail olup fekk olunsa Hak Teala'nin

onda ihtizan edecegi bir §ey kalmaz. Ve onda olan sey gikar ve
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ba'zisi ba'zisina iltihak eder. Ve emr ahirete intikal eyler. §u

halde hizane-i ahiret iizerine hatm-i ebedi ile hatm oldu (6).

Ya'ni insan-i kamil kaffe-i esmayi cami' olan "Allah" isminin mazhari

oldugu ecilden Hak Teala hazretleri ona "halife" tesmiye eyledi. Nitekim

Kur'an-i Kerim'de melaikeye hitaben 4*J&~ ^ JpU- (Bakara,

2/30) buyurmusUir. Zira kilitlerin iizerine mevzu* muhur mumu iistiine

basilan muhur ile hazineler hifz edildigi gibi Hak Teala dahi, kendisinin

mezahir-i esmaiyyesi bulunan halkini insan-i kamilin viicudu ile hifz eder.

Zira enva'-i mevcudat suretlerinin bakasi, hazain-i uluhiyyetten,

anen-fe-anen onlara vasil olan ataya-yi esmaiyye ile vaki' olur. Eger bu

tecelliyat kesilse, suver-i alem bir anda buz gibi eriyip mahv u na-bud olur.

Nitekim Hak Teala Kur'an-i Kerim'de % Uj iuIp % l^a \, oij

pU. jAii (Hicr, 15/21) buyurur. Ve bu suverin baka-yi kemalat ve asanna

sebep olan ataya-yi ilahiyye evvelen vahidii'z-zaman olan insan-i kamilin

mir'at-i kalbine nazil olup, ba'dehu onun kalbinden aleme in'ikas suretiyle

tevzi' olunur. Ve padi§ah-i hakikinin izni olmadikca, insan-i kamilin hifz

ettigi hazainin serairine kimse muttali' olamaz; / ve hazain-i ilahiyyenin

tasarrufuna kimse ictisar edemez. Ve ^1 deki zamir insan-i kamile

raci' olmak dahi caizdir. Bu surette ma'na: "Allah" ism-i cami'inin mazhari

olan insan-i kamilin izni olmadikca menba'-i ataya-yi ilahiyye olan

hazainde hie, bir kimse tasarrufa miicaseret edemez, demek olur. Ve insan-i

kamilin hazain-i ilahiyyede tasarrufu bi'l-asale degil, bi'l-hilafedir. Qiinkii

Hak Teala alemin hifzi hususunda insan-i kamili istihlaf etti. Binaenaleyh

alemde insan-i kamil mevcud oldukga, o alem daima mahfuz kalir.

Sen gormez misin ki, ism-i Zahir'in mazhari olan bu alem-i kesif-i

diinyada, Hakk'in zuhur ve izhari ve cela ve isticlasi, son derece kemale

geldikten sonra, insan-i kamilin viicudu zail ve onun miihr-i viicudu

hizane-i diinyadan fekk olundugu vakit, artik hizane-i diinyada hifz edecek

bir §ey kalmaz. Zira suver-i zahire bozulup harab olur. Ve ism-i Zahir'in

ahkami ism-i Batin'in kabzasina intikal eyler. Ve alem-i kesif-i diinyada
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mevcud olan cemad ve nebat ve hayvan ve insan ve cinn ve semavatta olan

melaike alem-i ahirete huruc eder ve o alemde cem' olur. Nitekim Hak

Teala 'cSj*- j> bjj (Tekvir, 81/5) buyurur. Ve ha§r ise her bir sey

hakkinda umumidir. Binaenaleyh alemden huruc eden §eylerin ba'zisi

ba'zisma iltihak eder. Ya'ni fiiruat kendi asillarma mulhak olur. §u halde

cemad ve nebat ve hayvan topraga; ve insan ve cinni ise, kendilerinde

vaki
1

olan galebeye gore, ciiz'-i narileri seytandan ibaret olan n&ra, ve

ciiz'-i nurileri dahi melekten ibaret olan nura iltihak eder. Ba'dehu nur

insan-i kamile iltihak edip, alem-i nuranide onun hakikat-i hatmiyyesi zahir

olur. Ve insan-i kamil mazhariyle emr-i zuhur ahirete intikal etmekle,

insan-i kamil nuruyla alem-i nun hizanesinin; ve nanyla da alem-i nari

hizanesinin, Mem-i ahiret iizerine hatm-i ebedi ile muhrii olur. / Zira insan-i

kamil melek ve seytani cami'dir. §u kadar ki, seytan onda tasarruf edemez;

belki o §eytanda tasarruf eder. Velakin insan-i n&kista §eytan mutasarnftir.

Onun icjn insan-i najcista seytaniyyet galib olunca ahirete intikalinde asl-i

seytan olan nara mulhak olur. Ve seytan mazhar-i CelaTdir. Ahirette

tecelliyat-i celaliyyenin mahalli ise cehennemdir. Ve tecelliyat-i celaliyye

elemi iktiza eder. Ve eger nuriyyet galib olursa ahirete intikalinde asl-i

melek olan nura mulhak olur. Nitekim Hz. Mevlana
4

Celaleddin Rumi (r.a.)

efendimiz Mesnevi-i §eriflerinde buyururlar: Mesnevi:

Tercume: "Diger bir hamlede beser mertebesinden oluriim, melaike

mertebesinden kanat ve ba§ gikarmak icfri."

Ve nur mazhar-i CemaTdir. Ahirette tecelliyat-i cemaliyyenin mahalli

ise cennettir, Ve tecelliyat-i cem&liyye lezzeti iktiza
1

eder. Ve nes/et-i

uhreviyyede bunlann mahalli ayn oldugu halde, nes/et-i diinyeviyyede

muttehiddir. Binaenaleyh gerek mu'min ve gerek k§fir bu alemde

tecelliyat-i cemaliyye ve celaliyyeden nasibe-dardir.

l§te insan-i kamil, hizane-i diinya iizerine hatm-i muvakkat ile ve

hizane-i ahiret iizerine de hatm-i ebedi ile hatm olur. Zira onun hatmiyyeti,

ne§'etin muvakkatiyyeti ve ebediyyetine tabi'dir.
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imdi suret-i ilahiyyede olan esmanin kaffesi bu ne§'et-i

insaniyyede zahir oldu. / Boyle olunca onun riitbesi bu viicud ile

ihatayi ve cem i haiz oldu. Ye Allah Teala'nm hucceti melaike

uzerine, onunla kaim oldu. imdi tehaffuz et! Muhakkak Allah

Teala sana, senin gayrin ile va'z etti. Ve nazar et! Uzerine itab

varid olan kimseye nereden itab varid oldu? (7).

Ya'ni insan-i kamil melik-i hakikinin hazain-i esmaiyyesi uzerine

mevzu' muhrii mesabesinde ve ism-i cami'in mahall-i nak§i oldugundan,

suret-i ilahiyyede mevcud olan esmanin kullisi bu nes/et-i insaniyyede

zahir oldu. Zira padi§ahm hateminde menku§ olan isim goriilunce, bu

hatemden o padi§ahm bi'l-ciimle sifat ve esmasina intikal olunur.

Binaenaleyh o hatemde padi§ahin suretinde mevcud olan esmanin kaffesi

zahir olur. Ve hatem suret-i cismaniyyesi i'tibariyle her ne kadar bir cirm-i

sagir ise de, onun ma'nasi, padi§ahin kuvve-i kahiresini ve saltanatini

ihtar ettiginden kimse onu fekke ciir'et edemez. l§te dunyada hatm-i

muvakkat ve ahirette hatm-i ebedi ile hatm olan insan-i kamilin ne§'eti dahi

boyledir. Binaenaleyh insan-i kamilin riitbesi bu viicud-i ayni ve unsurisi

ile, bi'l-ciimle esmanin ihatasim ve zat-i mutlakm cemi'-i meratib-i

tenezziilatini haiz oldu. Ve bu ihata ve cem'iyyet hasebiyle Allah Teala'nm

hucceti melaike uzerine onunla kaim oldu. ZM J*W- J\ i^J^UiJ dX>j Jli i[j

5jLU ^>ji\ ^ (Bakara, 2/30) ayet-i kerimesinde beyan buyruldugu uzere

Hak Teala yeryiizunde halife ittihaz buyuracagini melaikeye haber verdi.

Melaike dahi: "Ya Rabbi yeryiiziinde fesad eden ve kan doken kimseyi

nasil halife ittihaz buyuracaksm? Halbuki biz sana tesbih ve tahmid ederiz

ve seni takdis eyleriz" dediler. Halbuki melaikede bu cem'iyyet ve ihata

bulunmayip onlar Hakk'i, mazhar olduklan esma-i hassa dairesinde tenzih

ve takdis ettikleri / ve ona bu esma dairesinde tahmid eyledikleri cihetle,

esma-i saire ile Hakk'in tenzih ve takdis ve tahmidinden bi-haber idiler.

Vaktaki Hak Teala'nm: ^CJ\ j^f f^L (Bakara, 2/33) hitabi uzerine

Adem onlann bilmedikleri esmadan haber verince, melaike bu hiiccet

uzerine U l3 JjU S? jJUbC- (Bakara, 2/32) deyip aczlerine i'tiraf ve
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suallerinden riicu' ettiler. imdi cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.) zuhur ve izhar

emrinde kendi hilkatlerini kafi goriip halifenin zaid oldugunu zanneden

melaikenin halinden ibret ahnmasi ic,in buyururlar ki: "Sen halifetullah

fi'l-arz olan insan-i kamilin rutbesi muvacehesinde hifz-i edeb eyle!

Muhakkak Allah Teala, senin gayrin olan melaikenin haliyle sana va'z ve

riasihat buyurdu. Ve nazar et ki, iizerine itab varid olan melaikeye bu itab

nereden ve hangi sebepten varid oldu?" Zira Hak Teala onlann suali

iizerine: "Benim bildigimi siz bilmezsiniz" deyip onlan techil eyledi. Ve

techil ise §iibhesiz itabdir. Ve Hz. Mevlana (r.a.) Mesnevi §enflerinin

ugiincii cildinde insan-i kamile kar§i ifasi muktezi edeb hakkinda boyle

buyururlar. Mesnevi:

Tercume: "Bu sir soyleyici olan resuller israfil huylu miistemi' isterler.

Onlann, padi§ahlar gibi, bir nahveti ve bir kibri vardir. Ehl-i cihandan

qakerlik isterler. Sen onlann layik olduklan vazife-i edebi yerine

getirmedikce onlann risaletlerinden nasil miintefi" olursun? Sen onlann

oniinde iki kat olarak raki' olmadik^a / o emanet sana ne vakit vasil olur?

Her bir edep onlara nasil makbul gelir? Zira onlar eyvan-i aliden geldiler."

Zira melaike bu halife ne§'esinin verdigi §eye vakif olmadi.

Onlar hazret-i Hakk in ibadet-i zatiyyeden iktiza ettigi §eye de

vakif olmadilar. Ciinkii hig bir kimse Hak'tan kendi zatinin i'ta

ettigi §eyin gayrisini bilmez. Halbuki melaike icin cem'iyyet-i

Adem yoktur. Ve onlar, kendilerine mahsus olan esma-i

ilahiyyenin gayrisine vakif olmadilar. Ve Hakk'i onlar ile tesbih

ve takdis ettiler. Halbuki onlar, Allah Teala icin, kendilerinin

ilmi vasil olmayan esma oldugunu bilmediler. Binaenaleyh onlar

ile Hakk'i tesbih ve takdis etmediler. Imdi onlann iizerine bizim

zikr ettigimiz §ey galebe etti. Ve onlann iizerine bu hal hiikm
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eyledi. Boyle olunca onlar, nes/et haysiyyetinden ^ (t-j J^t

(Bakara, 2/30) ya'ni "Ya Rab, sen yeryiiziinde ifsad eden

kimseyi mi halk edeceksin?" dediler. Halbuki niza'in gayri

degildir. Ve o niza', onlardan vaki' oan §eyin aynidir. §u halde

Adem hakkmda dedikleri §ey Hak hakkinda olan §eyin

aynidir.(8)

Ya'ni melaike bu halifenin ne§'et-i insaniyyesinin zahiren ve batmen

haiz oldugu ihata ve cem'iyyete muttali' / olmadi. Ve kezalik onlar

Hakk'in ibadet-i zatiyyeden iktiza ettigi §eye de muttali' olmadilar. Ve

ibadet-i zatiyyeden murad, zat-i Hakk'a, O'nun cemi'-i esmasiyle ibadet

etmektir.

Ma'lum olsun ki, abd "bir mutasamfin taht-i tasarrufunda bulunan

kimse"ye derler. Ve mezahirden her bir mazhar, esma-i ilahiyyeden bir

ismin taht-i tasarrufunda olup, o ismin iktizaati kendilerinden sadir olmak

suretiyle zat-i Hakk'a ibadet ederler. Ve neticede dahi, her bir mazhardan

ancak kendisinin Rabb-i h&ssi olan ismin kemalati zahir olur ki, Hakk'in

ibadet-i zatiyyesinden iktiza eden sey, o mazhar hakkinda, ancak bu ismin

ahkamindan ibaret bulunur. O mazhar kendi Rabb-i hassi olan o ismin

abdidir. Ve o mazharm ibadeti de Hakk'in Mdet-i zatiyyesinden ba'zdir.

Zira zat-i Hakk'in viicuh-i kesiresinden bir veche muteveccihdir. Velakin

kaffe-i esmayi cami' olan "Allah" isminin mazhan bulunan insan-i kamil,

bu ism-i a'zamin abdi oldugundan onun ibadeti, ibadet-i zatiyyeden ba'z

degildir. Zira zat-i Hakk'in kaffe-i viicuhuna muteveccihdir. I§te melaike

bu hakikate muttali' olmadilar. Qiinku kendisinde cem'iyyet-i esmaiyye

olmayan bir kimsenin Hak'tan bildigi ve anladigi §ey, ancak kendi zatinin

verdigi ilim kadardir. Ya'ni kendisinin Rabb-i hassi olan ism-i ilahi ne ise,

o kimse Hakk'i o isim ile kendinden zuhuru kadar bilir. Halbuki melaikede

Adem'in cem'iyyeti yoktur. Onlar "Subbuh, Kuddus, Tayyib, Tahir, Nur,

Vahid, Ahad ve Aliyy" gibi kendilerine mahsus olan tenzih ve takdise

miitealhk esma-i ilahiyyeden ba§ka esma-i ilahiyye bulunduguna vakif

olmadilar; ve Hakk'i bu isimler ile tesbih ve takdis ettiler. Ve bunu kafi

zannedip Adem'in halkmi, hasih tahsil olacagi zu'miine dii§tiiler. Halbuki
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onlar, Allah Teala'mn baska isimleri de olup, bu esmaya muttali'

olmadiklanm ve bu isimlerle Hakk'i tenzih ve takdis etmediklerini

bilmediler. Binaenaleyh melaike iizerine bizim zikr eyledigimiz adem-i

vukuf galebe etti. Ve onlar iizerine diger esma-i ilahiyyeye ilimsizlik hali

hiikm eyledi. Hadd-i i'tidalden huruc edip, daire-i edebi tecavuzle Hakk'a

i'tiraz ettiler. Ve kendi nefislerini tezkiye / ederek Adem'e ta'n ettiler. 65

Binaenaleyh melaike ne§'et-i ciiz'-iyye-i nakisalan cihetinden "Ya Rab,

sen yer yuziinde ifsad eden ve kan doken kimseyi mi halk edeceksin?"

dediler. Halbuki melaikenin bu sozleri ancak niza'dan ibarettir. Ve niza' ise

mucib-i fesaddir. Ve onlardan vaki' olan i'tiraz niza'in aynidir. §u halde

melaike, bu kavilleriyle, Adem hakkinda dedikleri §eyin aynini yapmi§

oldular. Zira onlar, Adem yeryiizunde ifsad eder ve kan doker demi§ler idi.

Halbuki ifsad ve sefk-i dima', fiilen Hakk'a muhalefettir. Ve muhalefet ise

i'tirSzdir. Ve i'tirazin bulundugu mahalde fesld hasildir. Melaike boyle

demekle Hakk'a kavlen muhalefet ettiler ve Hakk'in husul-i muradimn

hilafina sa'y eylediler. Bu ise i'tirazdir. Binaenaleyh Adem'e isnad

eyledikleri fesadm aymm kendileri de yapmi§ oldular.

Sual: Adem heniiz yaratilmami§ bulundugu halde, melaike Adem'in

fesad edecegine ve kan dokecegine nasil hiikm ettiler?

Cevap: Bu sualin cevabim Hz. Mevlana Celaleddin Rumi (r.a.) Fihi

Ma-fih namindaki eser-i alilerinde ber-vech-i ati beyan buyururlar: "Buna

iki vech ile cevap verdiler. Biri menkul, digeri ma'kuldiir. Menkul olan

odur ki, melaike bir kavmin gelecegini ve sifatiari boyle olacagim levh-i

mahfuzdan miitalaa ettiler. Binaenaleyh ondan haber verdiler. tkinci vech

odur ki, melaike tank-i akil ile o kavmin yeryiizunde zuhura geleceklerini

ve la-bud hayvan olacaklarini ve hayvandan bu zahir olacagmi ve her ne

kadar onlarda ma'na bulunur ve natik olurlar ise de, kendilerinde

hayvaniyyet oldugundan na-gar fisk edeceklerini ve kan dokeceklerini ve

kan dokiiculiigun levazim-i ademiden oldugunu istidlal ettiler.

Bir taife baska bir ma'na beyan buyururlar: §6yleki, melaike akl-i

mahz ve hayr-i sirftirlar. Ve onlann bir i§te asla ihtiyarlan yoktur.
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Nitekim ru'yada bir fiil icra eylersen, onda muhtar olmazsin. / Eger halet-i

nevmde kvifr etsen veya tevhid eylesen veyahut zina irtikab etsen la-cerem

sana i'tiraz veya sena olunmaz. Melaike hal-i yakazada bu mesabededirler.

Ve Memiler ise bunun aksinedirler. Onlarda ihtiyar ve heves vardir. Her

seyi kendi nefisleri igin isterler. Ve her sey kendilerinin olmak igin kan

ederler. Bu hal ise sifat-i hayvaniyyettir. Binaenaleyh melaike, ademiler

halinin ziddi olarak zahir oldu. tmdi her ne kadar orada bir soz ve zeban

mevcud degil ise de boyle dediler deyu, bu tarik ile onlardan haber vermek

caizdir. Onun takdiri boyle olur ki, eger bu iki hal-i mutezadd soze gelseler

ve kendi halinden haber verseler, boyle olur. Nitekim §air der ki: "Havuz,

ben doldum der." Havuz soz soylemez. Onun ma'nasi budur ki, eger

havuzun dili olsa idi, bu hal icjnde boyle der idi. Her bir melegin batininda

bir levh vardir ki, o levhden kendisinin kuvveti kadar ahval-i alemi ve

vuku' bulacak §eyleri evvelce okur. Ve o okuyup bildigi seyler, viicuda

geldigi vakit, o melegin Bari Teala hakkindaki i'tikadi ve aski ve mestligi

artar. Ve Hakk'in azametine ve gayb-danhgina taacciib eyler. Ve onun a§k

ve i'tikadinin ziyadeligi ve taacciibii bi-lafz ve ibare onun tesbihi olur.

Nitekim m'imar, bu evi oina ederken bu kadar kereste ve bu kadar kerpig

ve bu kadar givi gidecektir, deyu §akirdine haber verir. Hanenin

hitaminda, bila-ziyade ve la-noksan, ancak o kadar levazim, sarf edilmi§

olur. §akirdin i'tikadi tezayiid eder. Melaike dahi bu mesabededirler."/

Imdi eger onlarin ne§ eti bunu vermeye idi, Adem hakkinda

dedikleri §eyi demezler idi. Halbuki onlarin §uurlari yoktur.

Eger onlar niifuslarim arif ola idiler, bilirler idi. Ve eger bile

idiler, ismet olunurlar idi. Ondan sonra onlar tecrih ile

kalmadilar. Belki takdis ve tesbihten iizerinde bulunduklan

seyle da'vada ziyade ettiler. Halbuki Adem indinde, melaikenin

iizerinde olmadiklari esma-i ilahiyye vardir. Binaenaleyh onlar

Rablerini o isimler ile tesbih etmediler ve onlardan takdis

eylemediler. Boyle olunca bizim onun indinde vakif olmamiz ve

Allah Teal& ile edebi ogrenmemiz igin, Hak bize ma-cerayi vasf
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eyledi. §u halde biz onunla miitehakkik oldugumuz ve havi

bulundugumuz §eyi takyid ile da'va etmeyelim. Imdi biz nasil

da vada ltlak edelim? Binaenaleyh halimiz olmayan ve ondan

bizim ilim iizere olmadigimiz §eyi da'va ile tamim eyleyelim?

Neticede onun sebebiyle miiftezih olalim? i§te bu ta'rif-i ilahi

iideba, iimena ve hulefa olan kullarmi Hakk'in te'dib eyledigi

seydir (9).

Ya'ni melaikenin bu nesjet-i ciiz'iyye-i nakisalan Adem hakkinda bu

i'tirazi vermeye idi, Adem hakkinda: "Ya Rab sen yeryuzunde fesad eden

ve kan doken kimseyi yaratir misin?" demezler idi. Halbuki melaike,

kendi ne§'etlerinin muktezasi olan halin galebesinden dolayi, Hakk'a kar§i

niza' ve i'tiraz ettiklerinin ve bi'n-netice Adem'e isnad ettikleri fesadm

kendilerinden dahi sadir oldugunun farkina varmadilar. Eger onlar kendi

niifuslarinin erbab-i hassasi olan esma-i ilahiyyenin hakikat-i Adem'in

taht-i hitasinda oldugunu arif olsa idiler, bu kiilliyyeti hasebiyle Adem'in

hilafete istihkakini bilirler idi. / Ve eger Adem ne§'etinin kiilliyyetini bile

idiler, ona ta'n etmekten ismet ve hifz olunurlar idi. Melaike Adem'e ta'n

ve onu tecrih etmekle iktifa etmediler. Belki kendilerinin mazhar olduklari

ba'zi esma hasebiyle, kendilerinden sadir olan tenzih ve takdisi kafi goriip:

^-^j ^x^j ^-j (Bakara, 2/30) demek suretiyle da'vayi

artirdilar. Halbuki Adem melaikenin mazhar olmadigi bir takim esma-i

ilahiyyenin mazhandir. Binaenaleyh melaike, Rabbii'l-erbab olan Allah

Teala'yi, Adem'in mazhar oldugu o isimler ile tesbih ve tenzih etmediler;

ve o esma ile nakayistan Hakk'i takdis eylemediler. Zira esma-i

ilahiyyeden ba'zilarinin zuhur-i ahkami alem-i kesafetin viicuduna

miitevakkiftir. Eger bu alem-i kesafette Adem'in viicudu olmasa idi, acz ve

iftikar ve maasi gibi bir takim nakayisin mahall-i zuhuru bulunmaz idi.

Zira Adem "Murid" isminin dahi mazhan oldugundan, kendi iradesiyle

emr-i ilahiye muhalefet eder; ve ondan bir takim isyan sadir olur. Halbuki

balada Fihi Ma-f!h'den muktebes fikaratta dahi beyan olundugu iizere

melaikede ihtiyar yoktur ki, onlardan Hakk'a muhalefet sadir olsun da,

bilahare Gafur ve Gaffar isminin mahall-i tecellisi olabilsinler. Nitekim



142 ADEM FASSI

hadis-i §erifte bu hakikate i§aret buyrulur: *U\ ^j-^" p-^ ^

^

^ yjci aJUI oj>Jc^ 0jJJb ya'ni "Eger siz gunah etmeseniz Allah Teala

hazretleri sizi giderip gunah eden bir kavim getirir. Onlar Hak'tan magfiret

taleb ederler. Hak da onlari magfiret eyler." Beyt:

Ayna-i magfiret suret-i isyanadir

Halk gunah etmese halk eder ahar llah

Binaenaleyh Adem melaikenin miitehakkik oldugu ve olmadigi bir

takim esma-i ilahiyye ile miitehakkik oldugu cihetle bir mazhar-i ekmeldir.

Hak Teala hazretleri Kur'an-i Kerim'de biz ummet-i Muhammed'e

melaikenin bu niza'i ve da'vasi ma-cerasini vasf buyurdu. Ta ki bu

ma-cerayi isjtip, nefsimiz icraat-i Hakk'a kar§i da'va-yi cerha tasaddi

etmek istedigi vakit, tevakkuf edelim. Ve nasihat-i ilahiyye ile miitenassih

olarak, Allah Teala'ya kar§i, edeb dairesinde muamele etmegi ogrenelim.

Boyle olunca biz esma-i ilahiyyeden hangileriyle / miitehakkik olmu§ ve

ilimden ve kemalattan ve ezvaktan ne gibi §eyleri havi bulunmu§ isek

onlarla iktifa etmeyelim. Ve "tste esma bizim miitehakkik oldugumuz

kadardir. Ve kemalat dahi bizden sadir olan mikdardir" diyerek esma ve

kemalati takyid ile da'va etmeyelim. Hakikat-i hal bu merkezde iken biz

kaffe-i esma-i ilahiyye ile tahakkuk eyledigimizi ale'l-itlak nasil da'va

edebiliriz? Ve miitehakkik olmadigimiz cihetle halimiz olmayan ve 0

kemalattan bizim ilm-i zevki ve hali iizere olmadigimiz bir seyi da'va ile

ta'mim eyleyelim de, bu da'va-yi umumimiz sebebiyle, indallah ve

inde'n-nas rezil mi olahm? l§te hilkat-i Adem hakkinda melaike canibinden

vaki' olan niza' ve da'va bahsindeki ta'rif-i ilahi, Hak Teala hazretlerinin

iideba ve umena ve hulefa olan kullanni te'dib eyledigi bir seydir. Bundan

miitenebbih olmak lazim gelir. Mesnevi:
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hadis-i §enfte bu hakikate isaret buyrulur:
f
jJu *Wj *UI ^jJ oj-Ji; ^\ N

^ ^ij^i djJJcl^j d ya'ni "Eger siz giinah etmeseniz Allah Teala

hazretleri sizi giderip giinah eden bir kavim getirir. Onlar Hak'tan magfiret

taleb ederler. Hak da onlan magfiret eyler." Beyt:

Ayna-i magfiret suret-i isyanadir

Halk giinah etmese halk eder ahar Ilah

Binaenaleyh Adem melaikenin miitehakkik oldugu ve olmadigi bir

takim esma-i ilahiyye ile miitehakkik oldugu cihetle bir mazhar-i ekmeldir.

Hak Teala hazretleri Kur'an-i Kerim'de biz iimmet-i Muhammed'e

melaikenin bu niza'i ve da'vasi ma-cerasini vasf buyurdu. Ta ki bu

ma-cerayi isjtip, nefsimiz icraat-i Hakk'a kar§i da'va-yi cerha tasaddi

etmek istedigi vakit, tevakkuf edelim. Ve nasihat-i ilahiyye ile miitenassih

olarak, Allah Teala'ya kar§i, edeb dairesinde muamele etmegi ogrenelim.

Boyle olunca biz esma-i ilahiyyeden hangileriyle / miitehakkik olmu§ ve

ilimden ve kemalattan ve ezvaktan ne gibi §eyleri havi bulunmu§ isek

onlarla iktifa etmeyelim. Ve "l§te esma bizim miitehakkik oldugumuz

kadardir. Ve kemalat dahi bizden sadir olan mikdardir" diyerek esma ve

kemalati takyid ile da'va etmeyelim. Hakikat-i hal bu merkezde iken biz

kaffe-i esma-i ilahiyye ile tahakkuk eyledigimizi ale'l-itlak nasil da'va

edebiliriz? Ve miitehakkik olmadigimiz cihetle halimiz olmayan ve o

kemalattan bizim ilm-i zevki ve hali iizere olmadigimiz bir seyi da'va ile

ta'mim eyleyelim de, bu da'va-yi umumimiz sebebiyle, indallah ve

inde'n-nas rezil mi olalim? Iste hilkat-i Adem hakkinda melaike canibinden

vaki' olan niza' ve da'va bahsindeki ta'rif-i ilahi, Hak Teala hazretlerinin

iideba ve iimena ve hulefa olan kullanni te'dib eyledigi bir §eydir. Bundan

miitenebbih olmak lazim gelir. Mesnevi:

jJUJl Ja>- $. l->
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Tercume: "Ya Rab, bu cur'eti bendeden afv et! Bu kavl-i i'tirazdan

tevbe ettim, beni muahaze buyurma! Ey istimdad edenlerin feryad-resi,

bize hidayet eyle! Bizim ulum ve gina ile iftihanmiz yoktur. Kalbi

kaydirma, kereme miiltebis oldugu halde hidayet kildin; kalem-i kazanin

yazdigi su'ii tahvil et! Su'-i kazayi bizim canimizdan gec,ir! Bizi ihvan-i

safadan miinkati' kilma! Senin firakindan daha aci hig bir §ey yoktur.

Senin hifzm ve himayen olmamasi, dola§ikhgin gayri degildir." / 70

Ba'dehu hikmete riicu' edip deriz: Ma'lumun olsun ki,

muhakkak umur-i kiilliyye -her ne kadar onlann "ayn"inda

onlar i^in viicud yok ise de- onlar bila-§ek zihinde ma'kul ve

ma'lumdur. imdi onlar batindir; viicud-i ayniden zail olmaz. Ve

kendisi i^in viicud-i ayni olan her bir §eyde, onlann hukmii ve

eseri vardir. Belki o emr-i kiilli onlann, ya'ni mevcudat-i

ayniyye a'yammn gayri degil, "ayn"idir. Ve umur-i kiilliyye

kendi nefsinde ma'kul olmaktan zail olmadi. Binaenaleyh onlar,

ma ' kuliyyeti haysiyyetiyle batin olduklari gibi, a'yan-i

mevcudat haysiyyetiyle zahirdir. Boyle olunca her bir mevcud-i

ayninin akildan ref olunamayan ve onunla ma'kul olmaktan zail

olacak bir viicud ile, "ayn 'da viicudu miimkin olmayan bu

umur-i kiilliyyeye istinadi sabittir. O mevcud, gerek muvakkat

ve gerek gayr-i muvakkat olsun, miisavidir. Muvakkat ve gayr-i

muvakkatin bu emr-i kulli-i ma'kule nisbeti nisbet-i vahidedir.

§u kadar var ki, bu emr-i kiilliye kendisinin verdigi §ey

hasebiyle, mevcudat-i ayniyyeden bir hiikum raci' olur. Ilmin

alime, hayatm hayye nisbeti gibi. Imdi hayat bir hakikat-i

ma'kuledir. ilim dahi hayattan miitemeyyiz olan bir hakikat-i

ma kuledir. Nitekim hayat ondan miitemeyyizdir (10).

/ Cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.) Kelime-i Ademiyye'de miindemic

"hikmet-i ilahiyye"yi beyan ederken, istitrad tarikiyle ne§'et-i Ademi ile

ne§'et-i melaike arasindaki farki; ve melaikenin ne§'et-i Adem hakkindaki

i'tirazlanni ve melaikenin bilmedigi esma-i ilahiyyeyi Adem'in haber
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vermesi iizerine melaikenin mahcub olduklanni; ve Hak Teala hazretleri bu

ma-cerayi ihbar buyurmakla, "edib" ve "emin" ve "halite" olan kullanm

te'dib buyurdugunu izah eylemi§ler idi. §imdi de buyururlar ki: Biz

ala-tariki'l-istitrad bu maarifi beyandan sonra yine hikmet-i ilahiyyeye

rticu' edip deriz ki: Hayat, ilim, kudret ve irade gibi umur-i kiilliyyenin,

her ne kadar vucud-i aynileri yok ise de, onlar §iibhesiz zihinde ma'kul

olarak ma'lumdurlar. Zira onlann bi'l-farz, kagit, kalem, hokka gibi

vucud-i aynileri olmadigi icm, "su hayattir, bu ilimdir ve o kudrettir" diye

kendileri i§aret-i hissiyye ile gosterilemez. Ve hiss-i basar onlan mu§ahede

edemez. Binaenaleyh onlar akil goziiyle me§hud olarak zihinde ma'lum

olurlar. §u halde bu umur-i kiilliyye batin olmakla beraber viicud-i ayniden

zail olmazlar; ya'ni bu maani-i latife-i batine suver-i kesife-i ecsama daima

taalluk eder. Zira suret ma'na ve ma'na da suret ile miittehiddir. Ve onlann

yekdigerine alakat-i §edidesi vardir. Cenab-i §eyh (r.a.) hazretlerinin

murad-i alileri, Hakk-i latif ile alem-i kesif arasindaki irtibati beyandan

ibarettir.

I§te viicud-i kesif-i ayni sahibi olan her bir §eyde, bu umur-i

kiilliyyenin hiikmu ve eseri vardir. Zira umur-i ma'kuleden olan vasif,

taalluk edecek bir mevsuf ister. Mevsuf olmayinca vasfin iraesi miimkin

degildir. Mesela tul, arz ve umk birer vasiftir. Cisim olmayinca bu vasiflar

goriinmez. Halbuki cismi ta'rif ederken kendisinde tul ve arz ve umk olan

§eydir deriz. Bu vasiflar ise, cisimden miicerred olmayip, belki cismin

aynidir. Binaenaleyh o emr-i kulli mevcudat-i ayniyye a'yaninin / gayri

degil, belki aynidir. Velakin bu ayniyyet, kiilliyye-i mutlaka cihetinden

degildir. Mesela uzunluk bir vasf-i kiilli^i mutlaktir. Elimize uzun bir

degnek aldigimizda bunda uzunluk vasfini goriiriiz. Ve bu uzunluk o

degnegin aynidir. Fakat uzunlugun hepsi bu degnekte miictemi' degildir.

Yekdigerinden daha uzun bir gok degnekler daha vardir. §u halde bu deg-

nekteki uzunluk vasf-i ciiz'i-i mukayyeddir. Ve o degnek bu vasf-i cuz'i'-i

mukayyed olan uzunlugun aynidir. Ve umur-i kiilliyye, kendi nefsinde,

daima mertebe-i akilda sabittir. Binaenaleyh o umur-i kiilliyye, mertebe-i

akilda siibutu cihetinden batm olduklan gibi, a'yan-i mevcudat-i kesife
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cihetinden dahi zahirdir. MeselS tul, arz ve umk umur-i kiilliyyedendir.

Bunlar kendi nefislerinde ve zatlannda, her hangi bir cisme taalluk

etmedikleri vakit, akil mertebesinde dururlar. Ve akil mertebesinde sabit

olduklan hinde batindirlar. Fakat kesif olan bir cisme taalluk ettikleri

vakit, mertebe-i histe zahir olurlar. imdi mademki mertebe-i akilda sabit

olan umur-i kiilliyyenin bu mertebeden ref i miimkin degildir; ve mademki

onlan akil mertebesinden izale edebilecek bir vucud ile, mertebe-i histe bu

umur-i kiilliyyenin viicud-i ayni sahibi olmalan miimkin degildir, §u halde

gerek alem-i ruhanide ve gerek alem-i histe her bir mevcud-i ayninin bu

umur-i kiilliyyeye istinadi sabittir. Mesela uzunluk vasf-i kiillisini akil

mertebesinden kaldirmak miimkin degildir. ZM bu, bir mefhum-i kiillidir.

Bircok uzunluklar ecsam-i kesirede zahir olmakla, bu mefhum-i kiilli yine

akil mertebesinde durur, Bunu oradan ayirmak imkani yoktur. Ve bu

mefhumun akil mertebesinden kamilen kalkip da alem-i histe bir viicud-i

ayni sahibi olmasi da miimkin degildir. §u halde degnekler, aga^lar,

kuleler, minareler ilh... gibi alem-i histe bulunan her bir mevcud-i ayninin

bu uzunluk mefhum-i kiillisine istinadi sabit olur. Diger mefhumat-i

kiilliyye de buna kiyas olunsun. /

Ve umur-i kulliyyeye istinad eden her bir mevcud, gerek zamanla

mukayyed olan Slem-i histeki suver-i cismaniyye gibi muvakkat olsun ve

gerek zamanla mukayyed olmayan kadim veya mevcudat-i ruhaniyye gibi

gayr-i muvakkat olsun miisavidir. Zira mevcudat-i muvakkate ve gayr-i

muvakkatenin bu emr-i kiilli-i ma'kule nisbeti, nisbet-i vahidedir. §u kadar

ki, cismani ve ruhani mevcudat-i ayniyyeden her bir mevcudun, kendi

hakikatinin ve ayn-i sabitesinin verdigi mukteza neden ibaret ise, onun bu

muktezasi hasebiyle bu emr-i kulliye bir hiikiim raci' olur. ilmin alime,

hayatm hayye nisbeti gibi. Imdi "ilim" ile "hayat" yekdigerinden ayri birer

hakikat-i ma'kule ve birer mefhum-i kiillidir. Mesela bir insan, bir de

melek tasavvur edelim. Bunlann her ikisine de "ilim" nisbetini izafe

ettigimiz iqin kendilerine "alim" diyoruz. Fakat ilim, bu iki mevcudun

bildigi kadar degildir. Ancak bunlann isti'dadat-i zatiyyeleri, bu hakikat-i

ma'kule olan ilimden ve bu emr-i kiilliden ne mikdanni bilmelerini icab

etmi§ ise, ilim hakikat-i ma'kulesi uzerine o kadar hiikiim raci* olur. Bu iki
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mevcudun ilimdeki seviyeleri bir olmasa bile, emr-i kiilli-i ma'kul olan

ilme nisbetleri nisbet-i vahideden ibaret olur. Hayat, kudret, irade gibi sair

umur-i kulliyye dahi bu misale kiyas olunsun./

Ba'dehu biz Hak Teala hakkinda, muhakkak onun icm "ilim" ve

" hayat " vardir deriz. Binaenaleyh Hak Teala "Hayy" ve "Alim" dir.

Ve biz melek hakkinda dahi muhakkak onun icjn ilim ve hayat

vardir deriz. Binaenaleyh o, hayy ve alimdir. Ve insan hakkinda

dahi onun icjn ilim ve hayat vardir, deriz. O da hayy ve alimdir. Ve

ilmin hakikati vahiddir. Hayatin hakikati dahi vahiddir. Ve onlann

alim ve hayye nisbeti dahi nisbet-i vahidedir. Ve biz ilm-i Hak

hakkinda muhakkak o kadimdir; ve ilm-i insan hakkinda da

muhakkak o hadisdir, deriz. imdi bu hakikat-i ma'kulede izafet

ihdas eden §eye nazar et! Ve ma'kulat ile mevcudat-i ayniyye

arasinda olan bu irtibata nazar et! Imdi ilim, kendisiyle kaim olan

kiinse iizerine onun hakkinda, o alimdir, denilmegi hiikm eyledigi

gibi, onunla mevsuf olan kimse dahi, ilim iizerine, hadis hakkinda

hadis ve kadim hakkinda dahi kadimdir, diye hiikm etti.

Binaenaleyh her birisi mahkumun-bih ve mahkumun-aleyh oldu (11).

Ya'ni vakit ile mukayyed olmayan vucud-i Hak'ta "ilim" ve "hayat"

vardir, deriz. Bu nisbetle Hak Teala "Hayy" ve "Alim" olmu§ olur. Ve

keza zamanla mukayyed olmayan melek hakkinda da onun ilmi ve hayati

vardir, deriz. isnad ettigimiz bu nisbetle o da hayy ve alim olmu§ olur.

Kezalik vakit ile muvakkat olan insanin dahi ilmi ve hayati vardir, deriz. 0
da hayy ve alim olmu§ olur. Halbuki bu alim ve hayylerin ilimdeki ve

hayattaki seviyeleri bir olmamakla beraber, ilim ve hayat sifatlan birer

hakikat-i vahidedir. Ve ilmin alime ve hayyin hayata nisbeti dahi, nisbet-i

vahidedir. Ancak kendisine ilim ve hayat emr-i kiillileri nisbet olunan

mevcudlardan bu emr-i kiillilere birer hukiim raci' olur. O hukiim de budur

ki, vucud-i Hak kadimdir. Ve vucud-i Hak'tan, ilim ve hayat emr-i
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kullilerine rati' olan hiikiim dahi "kadim" hiikmu olur. §u halde, Hakk'm

ilmi ve hayati kadimdir, deriz. Vucud-i insan ise hSdisdir. Binaenaleyh

viicud-i insandan bu emr-i kiillilere raci' olan hiikiim de "hadis" hiikmii

olur. Bu halde de, insamn ilmi ve hayati hadisdir, deriz. Demek ki, umur-i

kiilliyyenin zuhuru mahal hasebiyle oluyor ve mahal onlara bir hukiim

veriyor. imdi / ey talib-i hakikat, basiret gozuyle nazar et ki, birer hakikat-i 75

ma'kuleden ibaret olan ilim ve hayat mevcudata izafe olundugu vakit,

kidem ve hudusii nasil ihdas etti; ve ma'dumattan ibaret olan ma'kulat ile

mevcudat-i ayniyye arasindaki bu irtibata nazar-i taacciib ile bak! Zira

ma'dum ile mevcud arasindaki irtibat bir emr-i acibdir. Boyle olunca ilim,

ilimle kaim olan kimse hakkinda "alim" denilmesine hiikm ettigi gibi, ilim

ile mevsuf olan kimse dahi, eger kendisi hadis ise, ilim iizerine "hadis" ve

kadim ise "kadim" denilmesine hiikm eyler. §u halde ilim ile alimden her

birisi hem mahkumun-bih ve hem de mahkumun aleyh olmu§ olur.

Ve maiumdur ki bu umur-i kiklliyye, her ne kadar ma kul ise

de, onlar ma'dumetii'l-ayn ve mevcudetu'I-hiikmdur. Nitekim

viicud-i ayniye nisbet olundukda onlar, mahkumun-aleyhdir.

Binaenaleyh a'yan-i mevcudede hiikmii kabul eder; ve tafsili ve

tecezziyi kabul etmez. Zira bu onlar iizerine muhaldir. Qunkii

umur-i kulliyye, onlar ile her bir mevsufta, zati ile zahirdir.

insaniyyet gibi, bu nev'-i hastan her bir §ahista taaddiid-i e§has

ile taaddud ve tefazzul etmedi ve ma kQl olmaktan da zail

olmadi. Ve vaktaki vucud-i aynisi olanla viicud-i aynisi olmayan

arasmda irtibat sabit oldu -/ ve o niseb-i ademiyyedir-

binaenaleyh mevcudatin ba'zisinm ba zisina irtibati fehm

olunmaga akrebdir. Zira ala-kiilli-hal onlarin beyninde bir cami'

vardir ki, o da vucud-i aynidir. Ve burada cami* yoktur. Ve

muhakkak adem-i cami' ile irtibat bulundu. Boyle olunca

cami'in viicudu ile irtibat akva ve ehakktir (12).

Ya'ni rna'lum ve muhakkaktir ki, bu hayat ve ilim gibi olan umur-i
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kiilliye, akil mertebesinde sabit olduklanndan, onlann haricte vucud-i

aynileri yoktur; velakin hiikiimleri haricte mevcuddur. Ve her bir mevcud-i

ayni iizerine hiikm ederler. Nitekim bu hayat ve ilim, vucud-i ayni sahibi

olan, bi'l-farz Zeyd'e nisbet olundugu ve "Zeyd alimdir ve hayydir"

denildigi vakit, onlann aleyhine hudus ile hiikm olunur; ve Zeyd'in ilmi ve

hayati hadistir deriz. Zira bu umur-i kulliyye hadis olan bir mahalle taalluk

etti. Binaenaleyh onlar hudus hukmii ile mahkumun-aleyh olurlar. Ve bu

surette de a'yanin muktezalari hasebiyle hiikmii kabul etmi§ olurlar. Boyle

olmakla beraber, bu umur-i kulliyye tafsil ve tecezzi kabul etmez. Mesela

"Zeyd ile Amr alimdir" dedigimiz vakit, mertebe-i akilda sabit olan ilim

mefhum-i kullisinin birer pargalan o mertebeden ayrdarak Zeyd'e ve

Amr'a taalluk etti diyemeyiz, giinkii bu muhaldir. Zira hayat ve ilim ile

mevsuf olan Zeyd ile Amr'in her birerlerinde bu hayat ve ilim zatiyle

zahirdir. Bunun iqin onlann tafsili ve tecezzisi gayr-i mumkindir. Mesela

insaniyyeti alahm: Insaniyyet mertebe-i akilda sabit olan bir mefhum-i

kiillidir. Bu mefhum, bu nev'-i hass-i insaniden her bir §ahista sari ve

zahirdjr. Bu sereyan ve zuhur ile beraber, eshasin taaddiidii ile miiteaddid

ve miitefassil olmadi; ve bu mefhum akil mertebesinden de zail olmadi.

Ya'ni Zeyd ve Amr, ayn ayn iki §ahis oldugu halde, her birine insandir

diye hiikm ederiz. insaniyyet her birisinde zatiyle miitehakkik ve zahir

olmakla beraber iki kisma aynlmadi; ve bunlarm s,ahislarinin taaddiidii ile

muteaddid olmadi; ve bunlarm / §ahislarinda zatiyle zahir olmakla akil

mertebesinden dahi zail olmadi. Ve viicud-i aynisi olan sey ile, niseb-i

ademiyyeden ibaret olmasindan dolayi viicud-i aynisi olmayan umur-i

kulliyye arasinda irtibat mevcud olunca, bu irtibattan §ubhesiz mevcudatm

ba'zisinm ba'zisma irtibati anla§ihr. Zira ala-kiilli-hal mevcudat arasmda

onlan toplayan ve yekdigerine rabt eden bir §ey vardir ki, o §ey de vucud-i

aynidir. Halbuki burada, ya'ni emr-i kulli ile viicud-i ayni arasinda olan

irtibatta cami' yoktur. Ve bir cami' olmaksizm umur-i kulliyye ile viicu-

dat-i ayniyye arasinda irtibat vardir. Imdi umur-i kulliyye ile viicudat-i ay-

niyye arasinda bir cami' olmaksizm irtibat bulununca, aralannda bir cami'
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bulunan mevcudatin yekdigerine irtibati daha kavi ve daha hakh olur.

Misal: Insaniyyet akil mertebesinde sabit olan bir emr-i kiillidir ki,

haricte onun viicud-i aynisi yoktur. Zira niseb-i ademiyyeden bir nisbettir.

Fakat bu insaniyyet, Zeyd'in ve Amr'in §ahislannda zatiyle zahirdir. §u

kadar ki, Zeyd ile Amr'in haricte viicud-i aynileri vardir. Ve insaniyyetin

haricte viicud-i aynisi yoktur. Halbuki viicud-i ayni cami'dir. Binaenaleyh

insaniyyet ile Zeyd ve Amr arasinda cami' yoktur, velakin irtibat vardir.

Eger irtibat olmasa idi, Zeyd ile Amr'a insandir diye hiikm edemeyecek

idik. imdi bunlann arasinda viicud-i ayniden ibaret olan cami' olmadigi

halde irtibat bulununca viicud-i ayni sahibi olan Zeyd ile Amr arasinda da

irtibat bulunduguna subhe yoktur. Zira bu vucud-i ayni onlan cami'dir.

i§te hayat, ilim, sem\ basar, irade, kudret, kelam ve tekvin Hakk'in

§uunat-i zatiyyesinden olan ve niseb-i ademiyyeden ibaret bulunan umur-i

kiilliyyeden oldugu ve bunlann harigte vucud-i aynileri olmamakla beraber

viicud-i ayni sahibi olan efrad-i insaniyyede zatlanyla sari ve zahir

bulundugu cihetle, bu umur-i kulliyyenin efrad-i insaniyye arasinda

irtibatlan sabit ve miitehakkiktir. Diger taraftan insanin her bir ferdi dahi

viicud-i ayni sahibidir. Ve bu viicud-i ayni ise / onlan cami'dir.

Binaenaleyh efrad arasinda da irtibat der-kardir. Mesela Zeyd'in viicud-i

aynisi hadisdir; Amr'in viicud-i aynisi de hadisdir. Ve keza Zeyd alimdir;

Amr dahi alimdir. Ilim ise Hakk'm §uunat-i zatiyyesinden tecezzi kabul

etmeyen bir emr-i kiillidir. §u halde biz "mertebe-i akil da sabit olan ilim

mefhum-i kiillisi Zeyd'e ve Amr'a taksim edildi de mertebe-i akildaki bu

mefhumdan bir mikdan eksildi" diyemeyiz. Zira viicud-i ayni sahibi

degildir ki, emr-i kiilli tecezzi ve inkisam kabul etsin. Boyle olunca

Hakk'in ilmi ile efrad-i insaniyyenin ilmi arasinda bir irtibat vardir. §u

kadar ki, taalluk ettigi mahal hasebiyle emr-i kulliye bir hiikiim lahik olur.

O da Zeyd ve Amr hadis oldugu i^in, onlann ilmi dahi hadisdir,

hiikmiinden ibarettir. Ve viicud-i ayni efrad-i insaniyye arasinda bu umur-i

kiilliyyeyi cami' oldugu ic,in, bu cami'iyyet onlan yekdigerine rabt eder.
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Ve bu surette de kadim olan viicud-i Hak ile, hadis olan viicud-i halk

arasinda irtibat sabit olur..

Ve §ek yoktur ki, muhakkak muhdesin hudusii ve kendisini

ihdas eden muhdise onun iftikari, onun kendi nefsinde

imkanindan na§i sabit oldu. imdi onun viicudu, onun

gayrindendir. Boyle olunca o irtibat-i iftikar ile murtabittir. Ve

mustenedun - ileyhin, li-zatihi vacibii'l-vucud, kendi nefsiyle

vticudunda gani, / gayr-i miiftekir olmasi la-biiddiir. Ve o, bu

hadise kendi zatiyle viicudu veren zattir. Binaenaleyh ona

miintesib oldu. Ve vaktaki li-zatihi onu iktiza eyledi, onunla

vacib oldu. Ve vaktaki onun istinadi li-zatihi kendisinden zahir

olan zata oldu, isim ve sifattan her bir seyden ona nisbet olunan

§ey de onun sureti iizerine olmasini iktiza eyledi, vucub-i

zatiden ma-ada. Zira hadis hakkinda bu sahih degildir, egergi

vacibii l-viicuddur; velakin onun viicubu, kendi nefsiyle degil,

kendisinin gayriyledir (13).

Ya'ni §iibhe olunmaz ki, muhdesin hadisligi ve muhdesin kendi zatinda

viicudu olmadigi cihetle onu hadis kilan bir muhdise ihtiyaci sabit oldu.
j

Boyle olunca muhdesin viicudu, kendisinin gayHnden husule gelmistir.

Binaenaleyh muhdes, viicudda kendisinin gayri olan muhdise, irtibat-i

iftikar ile murtabittir.

Misal: Buhann zati bir derece tekasiif edince bulut olur. Buhann

viicudu bulutun viicudundan mukaddemdir. Bulutun viicudu buhara

nazaran hadistir. §iibhe yoktur ki, bulut kendi zatinda viicud-i miistakil

sahibi olmadigi cihetle, kendisini ihdas eden bir muhdise, ya'ni buhann

vucuduna muhta^tir. §u halde muhdes olan bulutun viicudu, kendisinin

gayri olan buhar-i latifin viicudundan husule gelmi§tir. Binaenaleyh

muhdes olan bulut, muhdis olan buhar-i latife irtibat-i iftikar ile

murtabittir. i§te muhdes olan halk-i kesifin kadim olan Hakk-i latife

irtibati bu misale mutabiktir.

Imdi muhdes viicudda muhdise miistenid oldugu igin,
j

miistenediin-ileyhin li-zatihi vacibii'l-viicud olmasi, kendi nefsinde i
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viicudunda gani bulunmasi ve viicudunun ba§ka bir viicuda miiftekir

bulunmamasi la-biiddiir. Eger boyle olmasa, ya'ni viicud-i Hak kendisinin

gayri bir viicuda miiftekir olsa (yumurta tavuktan ve tavuk yumurtadan

peyda oldu) gibi devr; ve (halkin viicudu Hak'tan ve Hakk'in viicudu

falan §eyden ve falan §eyin viicudu da falandan ilh... gikti) gibi

ila-ma-la-yetenahi teselsul lazim gelir. Devr ve teselsiil ise, emr-i viicudu

bir mebdee isal edemeyeceginden fasid olur. Ve mustenedun-ileyh, bu

hadise, kendi zati ile viicud veren / zattir. Boyle olunca hadis, viicudda, 80

vacibu'l-viicud olan mustenediin-ileyhe muntesib oldu. Ve vacibu'l-vucud,

hadisi kendi zati i^in iktiza edince, o hadis vacibu'l-vucudun viicudu ile

vacib oldu. Zira vacibu'l-viicud, hadise viicud ifaza etmese, zahir olmaz

idi. Binaenaleyh hari^te zuhur igin, vacibu'l-vucudun hadise viicud ifaza

etmesi, kendisinin iktiza-yi zatisidir. Ve Hz. §eyh-i Ekber (r.a.) Futuhat-i

Mekkiyye'lerinde viicud hakkinda atideki izahati beyan buyururlar:

"Ma'lum olsun ki, emr-i viicud Hak ve halktan ibarettir. O emr-i viicud, ya

lem-yezel ve la-yezal viicud-i mahzdir; yahut lem-yezel ve la-yezal viicud-i

imkan-i mahzdir; veya lem-yezel ve la-yezal adem-i mahzdir. Viicud-i

mahz ezelen ve ebeden adem kabul etmeyen §eydir. Adem-i mahz dahi

ezelen ve ebeden viicud kabul etmeyen seydir. imkan-i mahz ise, ezelen ve

ebeden bir sebeple viicudu; ve keza bir sebeple ademi kabul eden seydir.

imdi viicud-i mahz ancak Allah'dir, onun gayri degildir. Ve adem-i mahz

ancak muhaldir; ve muhalin gayri degildir. Ve imkan-i mahz ise, ancak

alemden ibarettir ve alemin gayri degildir. Ve alemin mertebesi ise, viicud-i

mahz ile adem-i mahz beyninde vaki'dir."

Vaktaki hadisin istinadi, vacibu'l-vucudun iktiza-yi zatisinden na§i, o

vacibii'l-viicuddan zahir olmakla, O'na oldu; ya'ni hadis, zuhur etmi§

oldugu vacibii'l-viicuda istinad etti; bu istinad, vacibii'l-viicuda nisbet

olunan her bir isim ve sifatta, hadisin o vacibu'l-vucudun sureti iizere

olmasini iktiza eyledi. Ya'ni Allah Teala hazretleri vacibu'l-vucuddur.

Insan ise hadistir. Viicud-i insani zuhurda vacibii'l-viicuda miisteniddir ki,

balada izah olundu. I§te insan bu istinad sebebiyle Hakk'in esma ve
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sifatiyla mevsum ve muttasif oldu. Mesela Hak hayat, ilim, sem', basar,

kudret, kelam ve tekvin sifatlariyle muttasif; ve bu sifatlardan mutezahir

olan Hayy, Alim, Semi', Basir, Kadir, Miitekellim ve Mukevvin

isimleriyle mevsumdur. Insan dahi bu sifatlar ile tavsif ve bu isimler ile

tevsim olunur. Yalniz viicub-i zati miistesnadir. insan viicub-i zati ile

tavsif olunamaz, gunku hadistir. Ve hadisin viicub-i zati ile ittisafi sahih

degildir. Vakia hadis hadd-i zatinda / vacibu'l-viicuddur. Zira hadis,

vacibu'l-viicudun mertebe-i letafetten mertebe-i kesafete tenezziilunden

baska bir sey olmadigi cihetle onun gayri degildir. Velakin kesifin vticudu

latifin viicuduna muhtagtir. Binaenaleyh hadisin viicubu, nefsiyle degil,

gayrin vucuduyla hasildir. Ve vucub-i zatide hadisin kademi yoktur.

Ondan sonra ma lum olsun ki, muhakkak emr, bizim dedigimiz

iizere, onun suretiyle, onun zuhurundan oldukda, Hak Teala bizi

ilminde hadisde nazar iizerine havale etti. Ve muhakkak ayatini

bize, bizde gosterdigini zikr eyledi. Binaenaleyh biz, bizim ile,

ona istidlai ettik- §u halde biz onu bir vasf ile vasf etmedik, ilia

ki viicub-i hass-i zatfnin gayri, biz bu vasif olduk. imdi vaktaki

biz onu bizim ile bizden bildik; bize nisbet ettigimiz her §eyi ona

nisbet ettik; ve bununla bize, elsine-i teracim iizere ihbarat-i

ilahiyye varid oldu. Boyle olunca nefsini bize bizim ile vasf

eyledi. Binaenaleyh biz onu, mu§ahede ettigimiz vakit, kendi

nufusumuzu mu§ahede ederiz. Ve bizi mii§ahede ettigi vakit,

nefsini mu§ahede eder. / Ve biz her ne kadar bizi cem' eden

hakikat-i vahide iizerine isek de, §ekk etmeyiz ki, muhakkak
biz, §ahis ve nevi' ile coklariz. Imdi biz kat'a biliriz ki,

muhakkak bir farik vardir. Onun sebebiyle e§hasin ba'zisi

ba'zismdan ayrildi. Eger bu olmasa idi, vahidde kesret olmaz

idi. Yine boylece, her ne kadar Hak, min-cemi'i'I-vucuh kendi

nefsini vasf ettigi §eyle, bizi vasf etti ise de, bir farik

la-biiddiir. Ve o farik, viicudda ancak bizim ona iftikarimiz ve

imkanimizdan dolayi vucudumuzun ona tevakkufu ve bizim ona

miiftekir oldugumuz §eyin mislinden onun gmasidir (14).

Ya'ni hadisin emri ve §ani, balada izah ettigimiz vech ile,
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vacibu'l-vucudun suretiyle onun zuhurundan olunca, Hak Teala hazretleri

kendi vucudunu bilmemiz hususunda bizi hadise nazar etmege havale etti.

Ve (H^ 1 ^3 ti^! ^${4—1/* (Fussilet, 41/53) ya'ni "Biz, ayatimizi

kariben onlara afakta ve nefislerinde gosteririz" ayet-i kerimesinde, ayatim

bize bizde gosterdigini beyan buyurdu. Binaenaleyh biz hadis olan

viicudumuza nazar ettik; ve onda hayat, ilim, sem', basar, kudret ilh....

gibi sifatlar gordiik. Bu sifatlanmiz ile vucud-i vacibe ve onun boyle

sifatlan bulunduguna istidlal eyledik. §u halde biz onu bir vasif ile vasf

etmedik, ilia ki biz o vasfm aym olduk. Yalniz kendimizi vasf etmedigimiz

bir viic"b-i hass-i zati kaldi. Zira biz hadis oldugumuz igin, viicub-i hass-i

zati vasfi ile kendimizi vasf etmemize imkan yoktur. imdi biz

vacibu'l-vucudu, hadis olan viicudumuz ile, viicud-i hadisimizden

bildigimiz vakit, kendimize nisbet ettigimiz her vasfi, ona nisbet ettik; ve

enbiya-yi izam hazaratinin lisaniyla bize bununla ihbarat-i ilahiyye varid

oldu. Nitekim Kur'an-i Kerim'de : ^ ^! d
l (Bakara > 2/181) ve ^4

Jfj CkZ (Tana, 20/46) ve *j*J* 'dJl d\ (Lokman, 31/28) ve &
&\ Jisi JjlJ\^ (Nisa, 4/80) ve c^j \[ 'cZ'j (Enfal, 8/17) / ve Jtt

l^r >Sl (Ra'd, 13/42), ^fUl (Al-i imran, 3/54), Uj '-Oil

'C^ (Hadid, 57/18), IjlT l?l . (Tank 86/16) ve it* (Bakara,

2/15) ve ^Jj-jj *Ui 0jijj ^AJI (Ahzab, 33/57) gibi bir gok ayat-i kerime

ve g-**-^ pA» c-«t- j jji c-v»y gibi de ahadis-i kudsiyye lisan-i Nebi

iizere varid olmu§tur. Ve keza £U»I XL* ^ ve <J>s> ^>_f a*

<4j gibi ahadis-i serife buyrulmustur.

Sual: ilim, sem', basar, kudret gibi sifat-i kemaliyyenin

vacibu'l-viicud hazretlerine izafesi caizdir. Fakat mekr, keyd, istihza ve

eza, hastahk, ac,hk ve it'am gibi sifat-i halkiyyenin Hakk'a nisbeti nasil

olur?

Cevap: Biraz yukanda denilmis, idi ki, muhdesin kendi zatinda

viicudu yoktur. Ve onu hadis kilan bir muhdise ihtiyaci sabittir.

Binaenaleyh muh- desin viicudu, kendi viicudunun gayri olan

vacibu'l-vucuddan husule gel- mistir. Zira vacibu'l-vucudun viicudu latif

ve hadisin viicudu ise kesiftir. Ve latif kesifin gayridir. Fakat latiften olan

kesifin viicudu min-haysii'z-zat o latifin aynidir. Ve bu ayniyyet ve
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gayriyyet yine balada buhar ile bulut misalleriyle tavzih edilmi§ idi. tmdi

vacibu'l-viicud, hadise viicud ifaza etmese ya'ni mertebe-i letafetten

mertebe-i kesafete tenezziil edip hudus sifatim o mertebede iktisab etmese,

hariqte ism-i Zahir'in ahkami zuhur etmez idi. Mademki hadisin viicudu,

vacibii'l-viicudun viicududur, §u halde bu mertebe-i kesafette zahir olan

mekr, istihza', eza ve hastahk ve aqhk gibi sifat-i muhdesatin dahi

min-haysu't-taayyiin ona izafesi der-kardir. Zira bu sifat mukteza-yi

kesafettir. / Velakin Hak, minhaysii'z-zat bu sifattan miinezzehdir. Zira

icabat-i kesafetin letafetle asla miinasebeti yoktur.

Boyle olunca Hak Teala kendi nefsini bize hayat, ilim, sem', basar,

kudret ve irade gibi bizde olan sifatlarla vasf eyledi. Binaenaleyh biz onu

alimiyyet, kadiriyyet ve miiridiyyet gibi vasiflar ile mii§ahede ettigimiz

vakit, bu vasiflar ile kendimizi mii§ahede ederiz. Zira niseb-i ademiyyeden

ibaret bulunan bu umur-i kiilliyye, bizlerde zatlanyla sM ve zahirdir. Ve

bizim viicudat-i ayniyyemiz bu umur-i kiilliyyeye miisteniddir. Ve umur-i

kiilliyye mertebe-i akilda sabit olan Hakk'm §uunatindan ibarettir. Ve Hak

Teala dahi bizi bu vasiflar ile mii§ahede ettigi vakit, kendi nefsini o vasif

ile mu§ahede eder. Zira bizim viicudat-i kesifemiz dahi onun viicududur.

Binaenaleyh meraya-yi kesifede Hak Teala hazretleri kendi nefsini

mu§ahede eder. Beyit:

Imdi Hz. §eyh-i Ekber (r.a.) Hak ile halk beynindeki irtibati bey§n

buyurduktan sonra bir i'tibar ile beyinlerindeki farki izahan derler ki: Biz

her ne kadar bizi cem'eden ve ihata eyleyen insaniyyet hakikat-i v^hidesi

iizerine isek de, §ubhemiz yoktur ki, biz Zeyd, Amr, Bekir ilh... gibi §ahis

ve arab, acem, turk ve gerkes ilh... gibi nevi' ile kesiriz. Ve biz kat'a biliriz

ki, ortada bir fank vardir ki, o fank sebebiyle e§hasin ba'zisi ba'zisindan

aynhr. O fank dahi bizim hususat-i zatiyyemizdir. Ve hususat-i

zatiyyemiz dahi, bizim isti'dadat-i zatiyyemizden ibarettir ki, hiisn ve

kubuh, ilim ve cehl gibi §uunatimiz bu isti'dadata taalluk eder. Eger ortada

boyle bir fank olmasa idi, kiill olan vahidde ciiz'iyyatin kesreti zahir olmaz
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idi. i§te nasil ki, hakikat-i vahide olan insaniyyetin taht-i hitasinda

miictemi
1

olan e§has ve enva' arasinda fank mevcud ise, Hak Teala

hazretleri hayat, ilim, kudret ve irade gibi min-cemi'i'l-viicuh kendi nefsini

vasf ettigi §eyle bizi vasf etmekle beraber, viicud-i Hak'la viicud-i halk

beyninde oylece bir fank la-biiddur. O fank dahi, viicud ile adem arasinda

v§ki' olan viicud-i imkanimizden dolayi / viicudda bizim ona muhtac,

olmamizdir. Ve varhgimizin onun varhgina miitevakkif olmasidir. Ve
mevcud olmamiz igin bir vacibii'1-vucuda muhtag olmamiz gibi bir halden

onun gani bulunmasidir. ZM Hakk'in viicudu zatindandir; ve zatinin

aynidir; ve zati iizerine zaid degildir. Fakat bizim viicudumuz boyle

degildir; viicudda biz O'na miiftekiriz.

Imdi bu sebeple, Hak igin kendisinden evveliyyet muntefi olan

ezel ve kidem sahih oldu; o da oyle bir evveliyyettir ki, onun

icjn ademden iftitah-i viicud vardir. Binaenaleyh o "Evvel"

olmakla beraber ona nisbet olunmaz. Ve i§te bunun i^in onun

hakkinda "Ahir" denildi. imdi onun evveliyyeti viicud-i takyid

evveliyyeti ola idi, mukayyed i$in "Ahir" olmasi sahih olmaz

idi. Zira miimkin iqin ahir yoktur. Qiinkii mumkinat gayr-i

mutenahidir, onlar igin ahir yoktur. Belki emrin kiillisi, bize

nisbet olunduktan sonra, ona riicu' ettigi i^in, o "Ahir" oldu.

Boyle olunca o, ayn-i evveliyyetinde "Ahir" ve ayn-i

ahiriyyetinde "Evvel "dir (15).

Ya'ni abdin iftikarindan ve Hakk'in gina-yi zatisinden ibaret olan bu

fank sebebiyle, Hak iqin ezel ve kidem sahih oldu. Fakat bu ezeliyyet ve

kidemiyyet oyle bir ezeliyyet ve kidemiyyettir ki, bunlardan evveliyyet-i

mukayyede miintefidir. Ve bu muntefi olan evveliyyet, kendisi igin

ademden iftitah-i viicud-i evveliyyettir. Zira yoktan var olmaga

baskmaktan ibaret olan evveliyyet ile muttasif olan bizim viicudat-i

ilmiyyemizdir. Qiinkii me§iyyet-i ilahiyye zuhuru iktiza ettikde, ilk once

ilm-i ilahide bizim hakayikimiz sabit oldu. Imdi bizim bu hakayikimiza ve
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a'yan-i sabitemize nisbeten Hak Teala evvel olmakla beraber, mertebe-i

ltlakinda, ona evveliyyet nisbet olunmaz. (Jiinku mertebe-i ltlakta

bi'l-ciimle niseb miizmahil ve mutela§idir. Ve ezman ve evkatm viicudat-i

izafiyyelerine miitealhk olan hudus ve kidem gibi nisbetlerden viicud-i

mutlak-i Hak munezzehdir. Ve viicudat-i izafiyyenin iftitahi kendisinden

oldugu icjn, bu viicudata nazaran "Evvel" denildigi gibi, yine bu viicudatin

85 ihtitamiyla baki olan yine kendisi / oldugu igin, Hak Teala hakkmda

"Ahir"dir denildi. Eger Hakk'in evveliyyeti viicud-i ayni sahibi olmak

suretiyle mukayyed olan evveliyyet ola idi, vucud-i ayni sahibi olan

mukayyedat icjn Ahir olmasi sahih olmaz idi. Zira miimkinin ahiri yoktur;

giinku gayr-i mutenahidir.

Sual: Mevcudat-i hadisenin ahiri olmayip gayr-i miitenahi olunca,

suver-i alemin ebedi olmasi ve bu suver-i alemin infisahmdan ibaret olan

kiyamet-i kubranm kaim olmamasi lazim gelmez mi?

Cevap: Ma'lum olsun ki, viicud-i mumkin yalmz sathmda

ya§adigimiz kiire-i arzdan ibaret degildir. Belki arz viicud-i mumkinattan

bir zerre mesabesindedir. Zira feza-yi namiiten£hi ta'bir olunan saha ayn-i

viicud-i mutlaktan ibarettir. Ve vucud-i mutlak mine'l-ezel ile'l-ebed

nefes-i rahmanisiyle miiteneffistir. Ve bu tenfis viicudun iktiza-yi zatisi

olup mesjyyeti degildir. Binaenaleyh zuhur zat-i sirfin muktezasidir. tmdi

bu tenfis neticesinde feza-yi bi-nihayede, ya'ni vucud-i mutlakta obek

obek inbisat eden nefes-i rahmani avalim-i bi-nihayenin heyulasidir. Ve bu

tenfis, zatin kendi zatinda, yine kendi zatina, kendi zati ile vaki' olan bir

tecellisidir. Ve nefes-i rahmani zatin "ayn"idir. Ancak, zat-i latifin

bi't-tenezziil, nefesini teksif etmesinden ibarettir. Nitekim Ebu'l-Hasan

Gun hazretleri buyurur: aL~i j 0u_i a^Ju ^ 0U*~- Bu

nefes-i rahmani all iken, ya'ni zat-i bahtm tenfisini miiteakib kemal-i

letafetinden bi-surettir; teseffiil eyledikge teberriid ve tasallub edip e§kal ve

suver iktisab eyler. Nitekim nefes-i insani zemheride bir cam iizerine irsal

olundukda hin-i huruc,ta hararetle latif ve bi-suret iken teseffiil eyledikge

teberriid ve tasallub edip cam iizerinde c;i^ekli buzlar peyda kilar. Ve o
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buzlardaki eskal ayn-i nefestir. Nefes-i rahmani de hin-i tenfiste boylece

latif olup tedricen duhan-i ziya-dar haline gelir ve avalimin madde-i ulasi

olur. Nitekim Hz. §eyh (r.a.) Fass-i Isevi'de :

beyt-i §erifiyle bu hakikate i§aret buyururlar ki, in§aallah orada §erh

olunur.

Imdi fezada obek obek tekasiif ve teberriid eden sehab-i muziler ilk

devrelerinde dumandan baska bir sey degildirler. Nitekim ayet-i kerimede

OUj f.L—J! J[ iSyJs ^ (Fussilet, 41/11) buyrulur. Ba'dehu bunlarm

kendi mihverleri etrafindaki devirlerinden miitehassil kuvve-i /

ani'l-merkeziyye hasebiyle, bir takim kureler aynlip kendilerinden iftitak

ederek §ems halinde kalan merkezin etrafinda mahrekleri iizerinde devr

ederler. Nitekim ayet-i kerimede i§aret buyrulur: olj-Jjl d\ I^jk ^ jjjl

LaULu* \JZj bJlT jpjVlj (Enbiya, 21/30). imdi fezada miitekevvin sehab-i

muzi kutlelerinin her birisi semsleriyle beraber birer manzume olup bunlan

goriip ta'dad etmek bizler igin kabil degildir. Yalniz alet vasitasiyla

goriilebilenler hakkmda ala-tariki'l-istidlal erbab-i fenn-i hey'et tarafmdan

beyan-i miitalaat olunabilmektedir. Ve bu avalime ehl-i hakikat indinde

"alem-i simsime" ta'bir olunur. Ve "simsime" ibare ve beyana sigmayan

ma'rifet demektir. Cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.) Futuhat-i Mekkiyye'de bu

avalimden ba'zilannin ahvalini beyan buyurmu§lar ve: "Her seyi ki, akil

onu isbu dar-i dunyada muhal goriir, biz onu o arzda mumkin bulduk. Ve
bildik ki, ukul kasirdir" demi§lerdir. Zira bizim akhmiz iizerinde

yasadigimrz arzdaki kavanin-i tabiiyyeyi bile tamamiyle ihatadan acizdir.

Bu arzin kavanin-i tabiiyyesi haricinde kalan avalim-i sairenin tabi' oldugu

kavanine lttila' nasil mumkin olabilir?

Imdi "semavat-i seb'a" ta'biri bizim manzumemize taalluk eden bir

beyandan ibarettir. Ve ayet-i kerimede jj!>^ UIU jJi3 (Mu'minun,

23/17) ayet-i kerimesinde i§aret buyrulan "tarik"lar her bin bir felekten

ibaret olan seyyarat-i seb'anin mahrekleri olup bu babdaki izahat Fass-i

idrisi'de gelecektir. Nefes-i rahmaninin tenfisi iktiza-yi zati olan zuhura

miistenid bulundugundan ve kemal-i zuhur ve ma'rifet ise, suret-i

ilahiyyenin ancak bir endam ayinesinde intiba'iyla hasil olabileceginden,
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bu avalim-i na-miitenahiyyenin her birerleri birer endara ayinesi

mesabesinde vaki' oldu. Hakk-i mutlak her birerlerinde suret-i ilahiyyesini

mu§ahede buyurur. Fakat bu mu§ahede uzaktan ve kendi viicudunun

haricinde vaki' olan bir seye nazar ile vaki' olan musahede kabilinden

degildir. Belki cemi'-i zerratta bi'z-zat zuhur ve huzur ile vaki' olan

mu§ahede-i zevkiyyedir. j—J-\ *J»-iaiJI y>j jU^Nl iij^ j*j jU-a/V! jS'jJj V

(En'am, 6/103) Zira zat-i latif e§ya suretleriyle miitekasif olunca, onlarda

bi-hasebi'l-kesafe zahir olan ahval ve §uun, zevk-i §uhudi ve huzuri ile

zat-i latifin ma'lumu olur. Onun icin ayet-i kerimede "Latif" ve "Habir"

buyrulmu§tur. (Jiinku "hibret" ilm-i zevkidir. Ve tJ>. M W y>j ^^ VI

(Miilk, 67/14) ayet-i kerimesi de ayn-i ma'na-yi munifi miis/irdir.

Velakin bu avalimin her biri ayine olmakla beraber kemaliyle musaykal

degildir. Nitekim alemin mir'at-i gayr-i mecliivve oldugu balada murur

etmi§ idi. Suret-i ilahiyyenin aksini kemaliyle kabul edecek ve azhar / bir

surette gosterecek ayine bu alem iizerinde insandir; ve insan numune-i

ilahidir. Bizim manzume-i §emsiyyemizde arzin nev'-i insana tahsis

buyruldugu ^UtAJ J>jf\j (Rahman, 55/10) ayet-i kerimesinden

anla§ihr. Ya'ni arzin halkmdan maksad iizerinde Adem'in zuhurudur,

demek olur. Diger ecranw semaviyyede nebatat. ve hayvan nev'inden

mahlukat-i saire oldugu j^jj^'j^

j

——^ g <£*J^ I ^
(Neml, 27/25) ve J* «Jb [y'u«—i^ Uj 3 'cA^lLk xQ'j*)
+ s*,,,9 9, ' - - - y *

j^a Mi \h[ (H**js- (§ura, 42/29) ayet-i kerimelerinde beyan buyrulur. Ve
insan dahi "devabb" kismindandir. Nitekim ayet-i kerimede i§aret

buyrulur. b^ji Si I^iT^JUI aUII jup %\^\ >s oj (En'fal, 8/55).

Velhasil arz iizerinde ya§ayan efrad-i ademiyye, nasil ki eceli gelip

zahirden batma intikal eder ve bununla suret-i insaniyyede olan tecelliyat-i

Hak muattal ve munkati' olmazsa, efrad-i alemden birinin kiyameti

kopmakla Hakk'm avalim-i sehadiyye suretindeki tecellisi dahi muattal ve

munkati' olmaz. c-^tf XL* oU ^ hadis-i serifi cevamiu'l-kelimdir;

avalime de samildir. Zira her bir alem-i §ehadi insan-i kebir oldugundan

"men" kelimesi tahtma dahil olur.

imdi avalimin fezada (viicud-i mutlak)da tekevviin ve tefessiidunun

ibtidasi ve intihasi yoktur. Viicud-i hakiki ezeli ve ebedi ve kadim oldugu

gibi, viicudat-i izafiyyenin bu tekevviin ve tefessudii keyfiyyetleri dahi
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ezeli ve ebedi ve kadimdir. Ancak efradmin ibtidasi ve intihasi vardir.

Vasf-i hudus ve evveliyyet ve ahiriyyet bu tekevviin ve tefessiid eden

avalimin her birerlerine izafe olunur. Alem-i §ehadeti icmde bulundugumuz

alemden ibaret zannettiklerinden onun kidemi ve hudusii hakkinda bir cok

kiyl ii kaller vaki' oldu. Ve alem-i sehadetin, bir alemden ibaret olduguna

gore, kiyamet-i kubranin vukuuyla esma-i ilahiyyenin muattaliyyeti lazim

geleceginden, muhakkikinden bir takimi da te'vil cihetine gittiler. Nitekim

cenab-i Bedreddin-i Simavi Varidat'inda §6yle buyurur: J*

J^ldL pj fa ^\ % wly 0L«jNI ya'ni "Avamin zu'm eyledikleri §ey iizere

ha§r-i ecsad sahih olmaz. Velakin miimkindir ki, nev'-i insandan alemde

bir §ahsm kalmadigi bir zaman gele. Ba'dehu topraktan babasiz ve anasiz

insan tevellud ede. Sonra da tenasiil ile doga." i§te bu hukumler hep suret-i

ilahiyyeyi haiz olan mahluku ancak bir alemin mahmul olduguna zehabdan

miitevelliddir.

90 I Cenab-i §eyh-i Ekber (r.a.) Fiituhat-i Mekkiyye'lerinin iigyiiz

altmi§ yedinci babinda semavatta idris (a.s.)a miilaki oldugu hinde

sordugu suallerden birisi olmak iizere buyururlar ki:

Ujup <JuU oX~* jJLJU plpl 4J1 JJw JL2J jJ&\ ^\ jfi- JL—J ^1 ij\ ^ ^

Ya'ni: "Ben idris (a.s.)a dedim ki, vakiamda tavafta bir §ahis

gordiim. Bana ecdadimdan oldugunu haber verdi ve ismini sbyledi.

Zaman-i mevtinden sual ettim. Bana kirk bin senedir, dedi. Bizim

indimizde tarihde takarrur eden Adem'in muddetinden sordum. Hangi

Adem'den sual ediyorsun? Yakin olan Adem mi? dedi. Idris (a.s.)

buyurdu ki: Dogrudur. Ben Allah'in nebisiyim ve alemin miiddetini

bilmem. Ve onun ciimlesi indinde tevakkuf ederiz. §u kadar var ki,

bi'l-ciimle halikan lem-yezeldir, dunya ve ahiretge la-yezaldir. Ve eceller
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halk hakkinda degil, mahluk hakkinda muddetlerin intihasi iledir. Imdi

halk enfas ile teceddud eder. Binaenaleyh biz bize bildirilmi§ seyi bildik:

\\j \—*j H\ Jxp ^ tjjii bA^Vj (Bakara, 2/255) idris (a.s.)'a dedim ki:

Kiyametin zuhuruna ne kaldi? Buyurdu ki: <Up
J>f»j

^^—M <->ja\

dj^j** (Enbiya, 21/1) Onun kurbu alametlerinden bir alameti bana ta'rif

buyur, dedim. Vucud-i Adem kiyamet alametlerindendir, buyurdu."

Velhasil zat-i mutlakin cemi'-i meratibde tecelli etmedigi bir an yoktur.

Ve onun bu tecelliyati ezeli ve ebedi ve kadimdir. Ve bir alemin kiyameti

kopmakla, hazret-i §ehadiyye suretinde olan tecelliyat-i ilahiyye ebeden

miinkati' olmaz. Kidem ve hudus arasindaki tekaddiim zamani degil, belki

akilda sabit olan bir ma'na-yi riitebidir. Ey talib-i hakikat, bu beyanatin

zevkina vasil oldun ise, sana bir sirr-i azim miinkesjf oldu; ve anladin ki,

kiyamet-i kiibra haktir / ve vaki' olacaktir. Ve viicud-i miimkinat gayr-i

mutenahidir ve ahiri yoktur.

Imdi Hakk'in evveliyyeti, nasil ki evveliyyet-i mukayyede degilse,

ahiriyyeti dahi oylece ahiriyyet-i mukayyede degildir. Belki bize nisbet

olunan emrin kiillisi Hakk'a riicu' ettigi ic,in, Hak "Ahir"dir. Zat-i

mutlakin, bi'l-cumle taayyiinatin mebdei oldugu icin, sabit olan evveliyyeti

ve bi'l-cumle taayyiinata nisbet olunan emrin zat-i mutlaka riicu'

etmesinden dolayi onun sabit olan ahiriyyeti, ltlak-i zatisi iizerine emr-i

zaid olmayip, emr-i nisbi oldugundan, Hak ayn-i evveliyyetinde "Ahir" ve

ayn-i ahiriyyetinde "EvveT'dir. /

Ba'dehu bilelim ki, muhakkak Hak Teala kendi nefsini "Zahir"

ve "Batin" olmakla vasf eyledi. Binaenaleyh alemi, gaybimiz ile

batini, ve §ehadetimiz ile zahiri idrak etmemiz icjn, alem-i gaybi

ve §ehadeti icad eyledi. Ve kendi nefsini nza ve gazab ile vasf

etti. Binaenaleyh alemi havf ve reca sahibi olarak icad eyledi.

Boyle olunca biz onun gazabmdan korkariz ve rizasini reca

ederiz. Ve nefsini "Cemil" ve "Ziil-celal" olmakla vasf etti. Ve

bizi heybet ve tins tizere icad eyledi. Ve ona mensub olan ve

onlar ile tesmiye olunan §eylerin kaffesi boyledir. imdi Hak
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Teala, alemin hakayik ve miifredatini cami' olmasindan na§i,

insan-i kamilin halkina tevecciih eyledigi bu iki sifati "iki el"

ile ta'bir buyurdu. Boyle olunca alem "§ehadet"; ve halife

"gayb"dir. Ve bundan dolayi sultan ihticab eder. Ve Hak Teala

kendi nefsini hucub-i zulmaniyye ile vasf eyledi; ve onlar

ecsam-i tabiiyyedir. Ve hucub-i nuraniyye ile vasf etti; onlar da

ervah-i latifedir. Boyle olunca alem, kesif ile latif arasmdadir.

Ve o kendi nefsine ayn-i hicabdir. imdi alem, Hakk'm kendi

nefsini idrak ettigi vech ile Hakk'i idrak etmez. Ve ona iftikari

sebebiyle kendi mucidinden miitemeyyiz oldugunu bilmekle

beraber, hicab icjnde zail olmaz. Velakin vucud-i Hak olan

vucud-i zatinin viicubunda alem ic,in haz yoktur. Binaenaleyh

onu ebeden idrak edemez. §u halde Hak Teala bu haysiyyetten,

ilm-i zevk ve §uhud ile gayr-i ma lum olmaktan / ebeden zail

olmaz. Zira bunda hadis icm kadem yoktur. Imdi Allah Teala

Adem'i ancak tesriften dolayi "iki el"i arasmda cem' etti (16).

Ya'ni Hak Teala hazretleri ^>LJ1j ^IM, *j>-% ^ (Hadid, 57/3)

ayet-i kerimesinde kendi nefsini "Zahir" ve Batin" olmakla vasf etti.

Qiinkii her mertebe vucud-i mutlakmin tenezziilatindan zahir olmu§tur. Ve
her mertebe kendisinden evvelki mertebeye nisbeten "zahir" ve evvelki

mertebe de ona nisbeten "batin" olur. Binaenaleyh Hak Teala eksef olan

alemi yaratti. Ve alem suret-i ilahiyye uzerine mahluk olmakla bilciimle

meratibi cami' oldugu gibi, Adem dahi suret-i ilahiyye uzerine mahluk

oldugundan, bizim gaybimiz, ya'ni havass-i batinemiz ile batini ve

sehadetimiz, ya'ni havass-i zahiremizle zahiri idrak etmemiz icin, alem-i

gaybi ve §ehadeti lead eyledi. §u halde biz havass-i zahiremizle suver-i

kesife olan esjayi ve havass-i batinemizle de suver-i latife olan ma'nayi

idrak ederiz. Ve bu idrak dahi isti'dadat-i zatiyyemizin bize verdigi kadar

olur. Ve keza Hak Teala nefsini nza ve gazab ile vasf etti; alemi de havf ve

reca sahibi olarak icad eyledi. Nitekim Kur'an-i Kerim'de buyurur Ujil J
aJUI ^ UxJ* Lsii. k$) £r J* &J&\ ii> (Has,r, 59/21) ve keza: q
\^'jkiJ!3 it JM-Ij ... ft Jp S-^ll (Ahzab, 33/72)

Binaenaleyh alemin cuz'ii olan biz insanlar onun gazabindan korfcanz ve
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rizasmi reca ederiz. Ve keza Hak Teala nefsini "Cemil" ve "Zu-Celal"

olarak vasf eyledi. Nitekim Kur'an-i Kerim'de: jSU-l c£i r-'

f 'j^yb (Rahman, 55/78) ve hadis-i serifte JUjM c-^j J-**- <1M o\ buyrulur.

Binaenaleyh biz onun celaliyle heybet ve cemaliyle iins uzerine oluruz.

Ma'lum olsun ki, "gazab" ve "nza" Allah Teala hazretlerinin iki

sifatidir ki, ehl-i bidayet i$in zahir olurlar. Onlann zuhuruyla ehl-i

bidayette havf ve reca zuhur eder. Bu sifatlara mukabil olarak Celal ve

Cemal dahi kezalik iki sifat-i ilahiyyedir ki, ehl-i siilukun mutavassitlan

icjn zahir olurlar. Bunlann zuhuruyla ehl-i tavassutta heybet ve tins ve

kabz ve bast halleri / zahir olur. Kezalik tecelli ve istitar dahi iki sifat-i

ilahiyyedir ki, ehl-i nihayet icm zahir olurlar. Bunlann zuhuruyla ehl-i

nihayette fena ve baka halleri zahir olur. i§te i'zaz ve izlal, darr ve nef, ata

ve men', ve ihya ve imSte gibi Hakk'a nisbet olunan ne kadar sifatlar; ve

Muizz ve Muzill, Mani' ve Mu'ti, ve Muhyi ve Mumit gibi kendisinin

tesmiye olundugu ne kadar isimler varsa hepsi boyledir. Her bir sifati

bizde bir sifat-i infialiyyeyi ve her bir ismi bir eseri icad eder. imdi Hak
Teala, alemin ruhani ve cismani hakayikmi ve eshas-i ciiz'iyye gibi

mufredatmi cami' olan insan-i kamilin halkina, gazab ve nz& ve celal ve

cemal gibi yekdigerine miitekabil sifatlar; ve Mani' ve Mu'ti ve Celil ve

Cemil gibi keza yekdigerine miitekabil isimler ile teveccuh buyurdu. Ve
tekabiil i'tibariyle ikiye inkisam eden bu sifatlara da "iki el" ta'bir

buyurdu. Nitekim Kur'an-i Kerim'de buyrulur: U I**-; d\ iu2.U
<_r~Ai\ C

cfx* cJiU (Sad, 38/75) ya'ni "Ey Iblis, iki elimle yarattigim seye secde ve

ser-furu etmekten seni men* eden sey nedir?" Imdi izlal ve Muzill, ve darr

ve Darr, ve men' ve Mani* gibi sifat ve esma-i celaliyyeye Hakk'in "sol

el"i; ve i'zaz ve Mu'izz, ve nef ve Nafi', ve ata ve Mu'ti gibi sifat ve

esma-i cemaliyyeye de "sag el" ta'bir olunur. Ktiffar uzerine esma-i

celaliyye galib oldugu cihetle onlara "ashab-i §imal" ve mii'minin uzerine

esma-i cemaliyye galib oldugundan onlara da "ashab-i yemin" denir.

Nitekim Kur'an-i Kerim'de buyrulur:,** JLjlJI U JlljUt vWl,
p»j>-j (Vakia, 56/41) ve ^ju* ^ u^-Ji v^*-^' ^ ^ :Jl v^^b
(Vakia, 56/28). Mtinafikin ise, celal ve cemal arasmda hal-i tezebzubde

bulunduklari ve bu tereddiidden aynlamadiklari cihetle onlann makarlan
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ehl-i iman ile ehl-i kiifrun makarrlari tahtmda vaki' olur; ve bu makarr ise,

nann derk-i esfelidir. Nitekim Kur'an-i Kerim'de buyrulur: ^ o^>UI d[

(Nisa, 4/145).

/ Imdi mademki Hak Teala nefsini "Zahir" ve "Batm" olmakla vasf etti

ve ism-i Zahir'in mazhan olmak iizere alem-i §ehadeti ve ism-i Batin'm

mazhari olmak icm dahi alem-i gaybi yaratti; ve mademki insan §ehadeti,

ya'ni cismaniyyeti ile zahiri; ve gaybi, ya'ni ruhaniyyeti ile batini idrak

ediyor; §u halde cesed-i miisevva olan alem "§ehadet", ve bu cesed-i

miisevvanin ruhu olan ve Adem'den ibaret olan halife "gayb"dir. Zira

ma'na suret perdesi arkasinda muhtefidir. Nitekim bu ma'naya i§areten

cenab-i Mevlana (r.a.) buyurur: Beyt:

JL^w *JLsr fr<dJ U Jijj jj c~*\ JSCj* ^1

Izahan tercume: Adem'in suret-i cismanisi olan bu heykel, bu kalib bir

nikab ve perdeden ibarettir. Bu surete taalluk eden ma'na ki, hakikat-i

insaniyyeden ibarettir; ve bu hakikat ise, suret-i ilahiyyeden ibaret ve

"Allah" ism-i cami'inin mazhandir. Ka'be-i muazzama mazhar-i ism-i zat

olmak i'tibariyle, nasil ki bi'l-ciimle secdelerin kiblesi olmu§ ise, mazhar-i

ism-i zat olan bizim hakikatimiz dahi oylece secdelerin kiblesidir. Ve bu

ma'naya i§areten Ebu'l-Hasan Harkani (r.a.): ^y^stwJ ^y^* jJ ya'ni

"Eger benim hakikatimi arif olaydimz, bana secde ederdiniz"

buyurmustar.

t§te bu sirdan dolayi, selatin-i suriyye kendi teb'asiyle daima ihtilat

etmeyip, kendi sarayinda ihticab eder. Hadd-i z^tinda sultan sureti

i'tibariyle, efrad-i reayadan miimtaz degildir. Fakat onda icab-i saltanat

olarak, bir izzet ve azamet ma'nalan vardir ki, bu i'tibarla teb'asindan

miimtazdir. Bu ma'nalar ise "gayb"dir. Ve gayb ihticat>i iktiza eder. Suret

ma'nadan miinfekk olmadigi icm, sultanin sureti mana sina tebean ihticab

eyler.

Ve Hak Teala hazretleri kendi nefsini huciib-i zulmaniyye ile vasf

eyledi ki, onlar, maddiyyunun "madde" ta'bir eyledikleri ecsam-i

tabiiyyeden ibarettir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz buyururlar: <JJ\ aD d\

jy qa uU> ya'ni "Muhakkak Allah Teala'nin nurdan ve zulmetten



164 ADEM FASSI

yetmi§ bin hicabi vardir" / Ve keza Hak Teala nefsini huciib-i nuraniyye ile

vasf etti ki, onlar da ervah-i latifedir. §u halde hakikat-i viicudu madde

vasitasiyla arayan maddiyyun, viicud-i hakikinin perdesine ve nikabina

yapismi§ kalmi§lardir. Ve mertebe-i ruhaniyyette arayan ve ezvak-i

ruhaniyyeye dalan mu'minin dahi ayn-i hal icjnde hayrete du§mu§lerdir.

Boyle olunca alem, kesif ile latif arasmda vaki
1

olmu^tur. Ya'ni ma'nasi

i'tibariyle latif ve sureti i'tibariyle kesiftir. Gerek latif ve gerek kesif olan

suretlerde miiteayyin olan viicud-i mutlak-i Hak'tir ki, akl-i kesifin idrak

edemeyecegi mertebede eltaftir. Ve alem-i suret ma'naya, ve alem-i ma'na

da alem-i surete hicabdir. Ta'bir-i digerle kesif latifin ve latif dahi kesifin

hicabidir. Binaenaleyh alemin suret-i kesifesi, suret-i latifesi olan kendi

zatma ve hakikatine ayn-i hicabdir. Ve alem mademki kendi hakikatine

ayn-i hicab oluyor, §u halde Hakk'm kendi zatim idrak ettigi gibi, alemin

Hakk'i idrak edememesi pek tabii bir hal olur. Vakia alem, viicudda kendi

mucidine miiftekir oldugunu ve binaenaleyh ondan mutemeyyiz

bulundugunu bilir. Fakat onun bu bilisj, kendini hicabdan kurtarmaz. Bu

hale bizim zevkimiz §ahiddir. Bu adem-i idrak, viicud-i Hak'tan ibaret olan

viicud-i zatinin viicubunda, alemin hazzi olmamasindandir. Viicud-i

zatinin viicubunda alemin hazzi ve zevki olmayinca, vacibii'l-viicudu

ebeden idrSk edemez. i§te viicud-i zatinin viicubunda alemin hazzi

olmamasi haysiyyetiyle, Hak Teala ilm-i zevk ve suhud ile gayr-i ma'lum

olmaktan ebeden zjiil olmaz. Zira alem hadistir. Ve hadisin viicub-i zati

mertebesine adim atabilmesi kabil degildir. Eger viicub-i zati mertebesine

kadem basrm§ olsa buz gibi eriyip taayyiinii kalmaz. Ve sifat-i hudus

kendisinden zail olur. Ve o vakit "miidrik" ve "mudrek" ve "idrak"

nisbetleri §ey-i vahid olup vucub-i zati mertebesinde muzmahil olur.

Nitekim hadis-i serifte bu hakikate i§aret buyurulur J-fl^ cJbu- aUI Jli

cJ UUjI c-jIj jy « aJ^ o±*r-> ^j 01 : JU ? d^j <sJ J* i§te

"Rabb'ini goriiyor musun?" sualine cevaben Cibril (a.s.) Rabb'isi ile kendi

arasmda hicab-i zulmani oldugunu beyan buyurup, yetmi§ bin hicab-i

nurani oldugunu ve bu hicabat-i nuraniyye kalkmis, olsa, kendi taayyiin-i

nuranisinin muzmahil olacagim ifade eylemistir. Zira cenab-i Cibril dahi
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hadistir. Ve hadisin vucub-i zatiye bir adim atabilmesi miimkin degildir.

imdi Hak Teala hazretleri, ancak te§rif ve ta'zim iqin, Adem'i, "iki el" ile

ta'bir buyurdugu sifat-i miitekabilesi arasinda cem' etti. Ve Adem bu

sebeple mazhar-i Celal ve Cemal oldu. Zira Adem'in suret-i ilahiyye iizere

olan hakikati mir'at-i cemal-i ilahidir. Ve cismaniyyetinden ibaret olan

suret-i kevniyyesi, bu mir'atm perdesi ve hicabi oldugundan, mazhar-i

Celal'dir.

/ Ve i§te bunun igin Hak Teala iblis'e: "Iki elimle halk ettigim

§eye ser-fiiru etmekten seni men' eden §ey nedir?" buyurdu.

Halbuki o, suret-i alem ile suret-i Hak'tan ibaret olan iki suret

arasinda ancak onun ayn-i cem'idir. Ve onlar da Hak Teala'nin

yedidir. Ve Iblis alemden bir ciiz'dur. Onun i^in bu cem'iyyet

hasil olmadi. Ve bundan dolayi Adem halife oldu. imdi eger

onu istihlaf ettigi §eyde, onu istihlaf edenin suretiyle zahir

olmaya idi, halife olmaz idi. Ve eger onda, iizerlerine istihlaf

olundugu reayanm taleb ettigi §eyin kaffesi mevcud olmasaydi,

onlar iizerine halife olmaz idi. Zira onlarin istinadi onadir.

Boyle olunca muhtaciin-ileyh olan §eyin kaffesi ile kaim olmasi

la-biiddur. Ve yoksa onlarin iizerine halife degildir. Bu takdirde

hilafet ancak insan-i kamil icin sahih oldu. Imdi onun suret-i

zahiresini hakayik-i alemden ve onun suretinden in§a eyledi. Ve

suret-i batinesini de Allah Teala kendi sureti iizere insa etti. Ve

bunun icin onun hakkinda: "Ben onun sem i ve basari olurum"

dedi. Ve onun "ayn"i ve "iizn' u olurum demedi. §u halde iki

suret arasmi tefrik etti (17).

Ya'ni Adem cem'iyyet-i ilahiyye ile mii§erref oldugu igin, Hak Teala

Iblis'e: "Iki elimle, ya'm sifat ve esma-i celaliyye ve cemaliyyemle halk

eyledigim Adem'e secde ve ser-fiiru etmekten seni men' eden §ey nedir?"

diye hitab ve itab eyledi. Halbuki o "iki el" ile Adem'i halk etmek, birisi

alemin, digeri Hakk'm sureti olmak iizere iki suret arasinda, ancak Adem'i

cem' etmenin aynidir. Zira Hakk'in sureti, esma-i ilahiyye ve sifat-i
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rabbaniyye hey'et-i mecmuasinin suretidir. Ve bu esma ve sifat miiessir ve

fa'al oldugu cihetle Hakk'in "veren eli"dir; ve alemin sureti ise, alem-i

kevnde ne kadar suretler var ise hepsinin hey'et-i mecmuasidir. Ve suver-i

kevniyye miiteesir ve miinfail oldugu cihetle, Hakk'in "alan eli"dir.

Nitekim ayet-i kerimede buyrulur: i^-Lj ^Lp^ k>jlS\ J-i y> aJUI d\ IjJUj ^\

oUjlUji (Tevbe, 9/104) Ve Iblis ecza-yi alemden bir ciiz' oldugu cihetle,

Adem'deki cem'iyyet onda yoktur. Zira iblis'in batini olan "Mudill" ismi

esma-i celaliyyeden oldugu gibi, zahiri olan ne§'et-i unsuriyyesi dahi

havadan ibaret olan muvellidu'l-humuza ile tekevviin eden nardir.

Binaenaleyh onun ecza-yi unsuriyyesi nar ile havadir. Ve onun ciiz'-i

a'zami olan nar ise, mezahir-i celaliyyedendir. §u halde iblis zahiren ve

batmen mazhar-i Celal oldugundan yed-i sjmal olan sifat-i celaliyye ile

mahluktur. Bu sebeple iblis'in hakikati olan ism-i Mudill ldlal, hile, kiifiir,

ciihud, hikd ve hased gibi sifati haizdir. Ve ne§'et-i unsuriyyesi olan nar

dahi isti'la, kibir, tasallut ve ceberut gibi sif^t-i kahriyyeyi iktiza eder.

Adem'e gelince onun batini "Allah" ism-i serifi oldugu ve bu ism-i a'zam

CelaTi ve CemaTi bi'l-ciimle esmayi cami' bulundugu gibi, onun zahiri

olan ne§'et-i unsuriyyesi dahi mezahir-i celaliyyeden olan nar ile havadan

ve mezahir-i cemaliyyeden olan ma' ile tiirabdan murekkebdir.

Binaenaleyh onun hakikati olan "Allah" isminde ism-i Mudill ve zahirinde

nar miindemic oldugu cihetle, balada zikr olunan sifat-i mezmumeyi havi

oldugu gibi, "Hadi" ism-i §erifinin muktezasi olan hidayet, istikamet,

iman, ikrar, kabul, teveddud ve hayir-hahhk gibi sifati ve ne§'et-i

unsuriyyesinin ciiz'-i a'zami olan ma* ile tiirabin muktezasi olan tezelliil,

tevazu', adem-i tasallut ve hilim gibi sifat-i hamideyi §amildir. Eger

Adem'de yed-i §imalin ahkami olan sifat-i iblisiyye galib olursa, kendisi

ashab-i §imalden olup "el-cinsu maa'l-cins" icabinca mahall-i Celal olan

cehenneme ve eger yed-i yeminin ahkami olan sifat galib olursa mahall-i

Cemal olan cennete dahil olur. Nitekim ayet-i kerimede isaret buyurulur:

J> *&J3 £j| yi *jj (§ura, 42/7), / Beyt:

y~ dlj iSS C^t- C~ j& <_>U>jl :jJ0^

(JAaj** <->\S—& p—* ^jj^ j—7 <jXJi J * ol—av» jl—^ij— jJs
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J-*- C-— atjt JL_*I JO J L>- J
; J_jL>- JL—-U $.4—^- jL*

Terciime: "Eger senin evsaf ve ahlakin iyi olursa, ey iyi huylu, sekiz

cennet sensin. Ve eger sifat-i zemimenin giriftari oldun ise, cehennem de

sensin, azab-i ebedi de sensin. Cihanda her kimin ahiak-i hamidesi varsa,

o kimsenin cam esrar-i Hakk'in mahzeni olur. Cehennemin mayasi nedir?

Kotu ahlaktir. Kotu ahlak rah-i Hakk'in seddi ve mani'idir. Ey ogul,

ahlak ve evsafin kaffesi, her zaman bir takim suretlerde temessiil eder.

Onlar, sana ba'zan nar ve ba'zan nur; ba'zan da cehennem ve ba'zan

cennetler ve huriler suretinde goriiniir. Eger ayne'l-yakin sahibi isen benim

bu soyledigim §eylerin istidlal ve taklid tarikmdan degil, belki ke§if

cihetinden oldugunu anlarsin."

Iste iblis Adem'de, boyle bir cem'iyyet hasil oldugunu ve kendisinde

bu cem'iyyetin bulunmadigim bilmedi. Adem'i dahi kendi haline kiy§s

edip, secde ve ser-furu ile emr olundukda, b&tininin ve zahirinin iktizasina

tebean istikbar etti. Ve kendi taayyiinu ile Adem'in hakikatinden mahcub

oldugu icjn, Hak Teala onu verS-yi hicaba tard etti. Zira / Iblis'in

muktezasi bu idi. Hak Teal§ hazretleri hakim-i mutlaktir; hukmiinu

mahalline vaz' eder ve hiikmiinde asla kimseye zulm etmez.

§u hakikat ma'lum olsun ki, balada bir §ok mahallerde dahi izah

olundugu iizere, kisve-i taayyiine buriinen viicud-i vahid-i Hak'tan gayrisi

degildir. Bu taayyun dedigimiz perde, miiteayyin olan viicud-i Hak iizere

jsti'la edip onu setr eder. Maahaza bu taayyun perdesinin seb&ti yoktur.

i^-j ^1 luu tjs JT (Kasas, 28/88) ayet-i kerimesinde is^ret buyruldugu

vech ile viicud-i Hakk'in nuru, anen-fe-anen bu perdeleri yirtar. §u halde

taayyun, zat-i Hakk'a nazaran "mel'tin" ve "matrud" olur. Ey t&lib-i irfan,

eger sen bu taayyun perdesinin arkasinda Hakk-i muteayyini mu§ahede

edersen, hakikati hicabda mu§ahede etmi§ olursun. Ve seni "ben, ben"

demege sevk eden sey, ancak taayyiiniinden ibarettir.
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Giil§en-i Raz'dan beyt:

Terciime: "O hakikat ki, taayyiin ile muayyen oldu y sen o hakikate,

esna-yi tekelliimunde "ben" dedin."

imdi bu perdenin sebat iizere olmadigim yakinen bildin ise, artik "ben,

ben" diyecek mecalin kalmaz. Ve eger bu taayyiin perdesinin arkasinda

viicud-i mviteayyin olan Hakk'i mii§ahede etmezsen, taayyiin ile hicaba

dusersin. Ve kendi taayyiinun, kendi nefsine hicab olur.

Gul§en-i Raz'dan beyt:

*S Cy J^-** OUa~i y? (1)1jl C—ijU? y y jJIp t^L^-w

Terciime: "Alemin taayyiinleri senin uzerine taridir. Iste bundan dolayi

100 seytan gibi; "Benim gibi kim vardir? dersin./

Ve boyle olan kimse, bu taayyiinle zat-i Hak'tan mel'un ve matrud

olup, miiteayyin ve muhtecib olan ayn-i vahideyi ebedeh mu§ahede

edemez. A'mal-i hasenesi sebebiyle cennete dahil olsa bile, taayyiinat-i

cinaniyye ile Hak'tan mahcub olup, bunlarla me§gul olur.

*

* *

Iste Adem'in halife olmasinin sebebi, "iki el" ta'bir olunan sifat-i

miitekabile-i ilahiyye ile mahluk olmasmdandir. tmdi Adem, oger Hakk'm

istihlaf ettigi alemde ve ecza-yi alemde, kendisini istihlaf eden Hakk'm

sureti ile zahir olmasa idi, onda hilafete istihkak tezahiir edip, halife olmaz

idi. Ve eger Adem'de, iizerlerine istihlaf olunan reayanm, ya'ni alemin ve

ecza-yi alemin, taleb ettigi seyin kaffesi mevcud olmasaydi, alem uzerine

halife olmaz idi. Zira alemin istinadi halifeyedir. Binaenaleyh alem ve

ecza-yi alem neye muhtac ise, halife olan Adem onlann kaffesiyle kaim

olmak iktiza eder. Ve eger alemin muhtac oldugu §eyler bulunmasa,

Adem'de hilafet sabit olmaz. Zira aciz olan bir kimse, kendi gibi aciz olan

diger bir kimsenin ihtiyacmi te'mm edemez. Bu takdirce hilafet, suret-i

ilahiyye iizere mahluk olmak i'tibariyle, bi'l-ciimle ciiz'iyyat-i alemi cami*
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olan insan-i kamil igin sahih oldu. Boyle olunca Hak Teala, insan-i

kamilin suret-i zahiresini hakayik-i alemden ve hakayik-i alemin

suretlerinden in§a etti. Ve suret-i batinesini de ^jj-** J* ^ jL>- d\

muktezasinca, Allah Teala kendi sureti iizere in§a eyledi. Ve insan-i

kamilin bu vech ile in§asindan dolayi, onun hakkmda hadis-i kudsisinde:

"Ben onun sem'i ve basan olurum" dedi. Ve onun suret-i

cismaniyyesinden olan "gozii ve kulagi olurum" demedi. Ve boyle

buyurmakla suret-i batine ve zahiresi arasini tefrik etti. Zira sem' ve basar

suret-i batinedendir. Ve sem'iyyet ve basariyyet Hakk'a isnad olunur.

Velakin goz ve kulak Hakk'a / muzaf kilinmaz. Cisim ve cismaniyyet

hadisin ve muteayyinin §amdir. Zat-i Hak ise hudus ve taayyiinden

miinezzehdir.

Ve bunun gibi, o, alemden her bir mevcudda, bu mevcudun

hakikatinin taleb ettigi kadardir. Velakin halife igin meemu' olan

§ey, bir ahad i^in yoktur. Boyle olunca, ancak meemu' ile faiz

oldu. imdi eger Hakk'in mevcudatta suretle sereyani olmaya idi,

alem igin viicud olmaz idi. Nitekim o hakayik-i ma'kule-i

kiilliyye olmasa idi, mevcudat-i ayniyyede bir hiikiim zahir

olmaz idi. Ve bu hakikatten, alemin kendi viicudunda Hakk'a

iftikari sabit oldu (18).

Ya'ni Allah Teala'nin sureti Adem'de kiilliyyet ve cem'iyyet iizere

zuhur ettigi gibi, alemin ciiz'unden her bir mevcudda, bu mevcudun

hakikatinin isti'dadi, Hakk'in kendisinde ne kadar zuhurun.u taleb etmi§

ise, Hakk'in zuhuru o mevcudda o kadardir. Ecza-yi alemden hig bir

mevcudda halife igin olan cem'iyyet yoktur. Zira halifenin isti'dad ve

kabiliyyeti, kendisinde kaffe-i esma-i ilahiyyenin fiilen zuhuruna miisaid

olacak kadar geni§tir. Mevcudat-i sairenin isti'dadinda bu viis'at ve

kabiliyyet yoktur. Binaenaleyh Adem, suret-i Hak'la suret-i alem /

cem'iyyetini haiz oldugu igin, hilafete nail oldu. imdi eger zat-i mutlak-i

Hakk'in suret-i ilahiyyesiyle mevcudatta sereyani olmaya idi, alemin

viicudu olmaz idi. Zira zat-i Hak vacibii'l-vucud ve alem miimki-

nu'l-viicuddur. Ve miimkinin viicudu ise, balada izah olundugu iizere,
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vucud ile adem arasmda vaki'dir. Binaenaleyh eger Hakk-i latif, mertebe-i

kesafete bi't-tenezzul, mevcudaM miimkinede esmasi suretiyle miiteayyin

olmasaydi, bu mevcudat-i miimkine ademde kahr idi. Nitekim eger hayat,

ilim, sem', basar ve irade ve kudret gibi mertebe-i akilda sabit olan

hakayik-i kulliyye olmaya idi, bu hakayik-i kiilliyyenin mevcudat-i

ayniyyede birer hiikmii zahir olraaz idi. Umur-i kiilliyyenin viicudat-i

ayniyyeye irtibati balada tafsil olunmus, idi. i§te Hakk'in mevcudatta

suretle sereyam hakikatinden dolayi, alemin viicud iktisa etmesinde,

Hakk'a iftikar ve ihtiyaci sabit oldu. Demek ki, viicud-i miimkin

hakayik-i ma'kule-i kiilliyyeye merbut oldugu gibi viicudda dahi Hakk'a

merbuttur. Zira bir seyin mertebe-i kesafeti mertebe-i letafetine merbuttur;

ve viicudda ona muhtacfcr. §iir:

Imdi hepsi miiftekirdir; kiillisi miistagni degildir. l§te bu haktir

ki biz dedik; ve kinaye etmedik (19).

Ya'ni gerek Hak ve gerek alem yekdigerine miiftekirdir; her birisi

yekdigerinden miistagni degildir. Alemin Hakk'a iftikan, balSda iz&h

olundugu iizere, viicuddadir. Ve Hakk'in aleme iftikan, ise, viicudda

olmayip esma ve sifat-i ilahiyyesinin alemin mazhannda fiileri

zuhurundadir. Hace Hafiz §irazi (k.a.s.) bu iftikan bir beytinde "istiySk"

ile ta'bir buyurmusta. Beyt-i serif sudur: /

2jt JlxJU Ic jl
£m$j> j\j U Jji a^- Jd\ p\ j^ilp j J fr^L*

Terciime: "Ma'sukun sayesi, a§ik iizerine dustii ise ne oldu? Biz

viicudda ona muhta$ ve miiftekir idik. O da zuhurda bize mii§tak idi."

imdi Hakk'in bize iftikan, gayre iftikar zannolunmasin. Bu iftikar

onun esmasi arasmdaki nisebden bir nisbettir. Onun ism-i Batm'i,

zuhurda ism-i Zahir'ine miiftekirdir. Bizler ise Hakk'in ism-i Zahir'inin

mazhanyiz. I§te bizim agik soyledigimiz ve kinSye etmedigimiz bu kavl

haktir.
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imdi eger sen Gani'yi zikr edersen, ki onun iftikari yoktur;

binaenaleyh bizim kavlimiz ile murad ettigimiz §eyi muhakkak

bilirsin (20).

Ya'ni eger sen, Hak Teala hazretlerinin zati i'tibariyle gani olup, hiq bir

seye muhta^ olmadigmi zikr edersen, bu takdirce sen bizim baladaki beyt-i

serifte J*** J&l* ya'ni "Gerek Hak ve gerek alem yekdigerine miiftekirdir"

kavlimizden ne ma'nayi munid ettigimizi bilirsin; ve anlarsin ki, bizim Hak

hakkinda beyan ettigimiz iftikar, onun asla zatina taalluk etmez. Belki bu

taalluk-i iftikar ancak esma ve sifat i'tibariyledir. Beyt-i serifteki oJ"j>

sigasinda surrah-i kiram: fki i'tibar vardir; birisi "muhatab" digeri "nefs-i

mutekellirrTdir, diyorlar. Muhatab i'tibar olunursa, sual-i mukadderin

cevabi olur. Ya'ni guya bir sail gikip der ki: Ey hazret, sen Hakk'i da

miiftekir mevki'ine vaz' ettin, bu nasil olur? Halbuki Allah Teala hazretleri

Kur'an-i Kerim'inde: c*JU^ iti! b\ (Ankebut, 29/6) buyurur. iste bu

beyt-i §erif buna cevap olur. Eger nefs-i miitekellim olursa, beyt-i §erif

ewelki beyt-i serifin izahi olur./

Binaenaleyh hepsi, hepsine merbuttur. §u halde ondan onlann

infisali yoktur. Benim dedigim seyi benden aim! (21).

Ya'ni gerek kiill olan Hak ve gerek o kiilliin bi'l-ciimle suver-i

esmaiyyesinden ibaret olmakla kiill olan alem yekdigerine merbuttur.

Onlann o irtibattan asla infisali yoktur. Benim: "Hak, rububiyyetini izhar

etmek i^in aleme merbuttur; ve alem dahi viicudda Hakk'a miiftekirdir.

Binaenaleyh bu hususta tarafeynin yekdigerine iftikari sabittir" dedigim

sozii benden ahz ve zabt edin! Zira bu soz, ehl-i felsefenin hukumleri gibi

mahsul-i istidlal degil, belki kesf tarikiyla soylenmistir.

Imdi muhakkak sen, cesed-i Adem ne§'esinin hikmetini bildin;

ben onun suret-i zahiresini murad ederim. Ve muhakkak ruh-i

Adem ne§'esini de bildin, ben onun suret-i batinesini murad
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ederim. Binaenaleyh o Hak ve halktir. Ve onun riitbesini de

bildin. O da onunla hilafete miistehak oldugu mecmu'dur. /

Boyle olunca Adem, kendisinden bu nev'-i insani halk olunan

nefs-i vahidedir. O da Hak Teala'nin kavlidir: "£y nas, sizi

nefs-i vahideden halk eden ve ondan onun zevcesini yaradan ve

her ikisinden rical-i kesiri ve nisayi bess eyleyen Rabb'inizden

ittika edin!" (Nisa, 4/1) Imdi £—tj ijl-J—1 kavli, sizden z&hir olan

§eyi Rabb'inize vikaye edin. Ve sizden batin olan §eyi ki, o

sizin Rabb'inizdir, kendinize vikaye edin, demektir. Zira emr,

zemm ve hamddir. Binaenaleyh siz, zemmde vikaye olun ve onu

hamdde kendinize vikaye edin ki, alimlerin iidebasi olasiniz

(22).

Ya'ni sen baladaki izahattan, Adem'in cesedi olan suret-i zahiresiniri

hakayik-i alemden ve onun suretlerinden in§a olundugunu ve bunun

hikmeti dahi, Adem alemde halife ittihaz olunup, bu halifenin, alemin

muhta^ oldugu §eyin kaffesi ile kaim olmasi lazim gelmesinden ibaret

bulundugunu bildin. Ve keza Adem'in ruhu olan suret-i batinesini de Hak
Teala hazretlerinin kendi sureti iizere in§a edip, onun sem'i ve basan

oldugunu bildin. Ve keza Adem'in hilafetten ibaret olan riitbesini de bildin

ki, o riitbe, Hak Teala hazretlerinin Zahir ve Batm isimlerinin taht-i

hitasinda bulunan bi'l-ciimle esma cem'iyyetinden ibarettir; ve Adem,
bunlann hey'et-i mecmuasini cami' oldugu \qm, hilafete miistehak

olmu§tur. Adem zahiri ve batim cami' olunca, kendisinden bu nev'-i

insani halk olunan nefs-i vahide olmu§ olur.

Misai: Elimize bir §eftali alahm. Bu nefs-i vahideden ibaret bir

meyvedir. £ekirdegi batim ve iqi; ve eti zahiri ve di§idir. Demek ki bu

§eftali zahiri ve batim cami'dir. Onun cekirdegini arza dikip terbiye

ettigimizde bir §eftali agaci Qikar. ^ekirdek batin ve agag zahir olur. Ve
agagta binlerce §eftali peyda olur ki, her bir seftali zahir ve batim cami'

bulunur. I§te o elimize aldigimiz bir §eftaliden ala-vechi't-teselsiil

namiiten^hi agaglar ve §eftaliler / zuhura gelir. I§te bu misale mutabik

olarak, Hak Teala Adem'den bu nev'i insani halk eyledi. Bunun delili dahi
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Hak Teala hazretlerinin: jU-j SJb-1j ^ Sj^- ^JDI *ioj Iy;l ^Ul l^iL

^1—-jj lj--s_f VU-j l^. d-jj l^-jj (Nisa, 4/1) kavl-i §erifidir ki, metnin

terciimesinde ma'na-yi miinifi beyan olundu.

Hilkat-i Adem hakkmda ehl-i kitab ile maddiyyun arasinda ihtilaf

vardir. Ehl-i kitab, Adem'in suret-i zahiresi olan cesedinin kirk giinde

tesviye buyrularak, run nefh olundugunu ve ba'dehu onun dil'-i

eyserinden zevcesi olan Havva'nin halk edildigini ve sonra sadir olan

zelleleri hasebiyle arza ihbat olunduklanni beyan ederler ki, kiitiib-i

miinzelenin ibanit-i zahiresinden boyle anla§ihr.

Maddiyyun ise, hilkat-i alemin kavaid-i tekamuliyyeye miistenid

oldugunu ve kiire-i arzin ibtida sehab-i rauzi halinde tekevviin edip,

ba'dehu buhar-i nari, sonra da mayi'-i nari haline geldigini ve ondan sonra

da tasallub ederek milyonlarca seneler sonra ruy-i arzda nebatat bittigini ve

yiiz binlerce sene sonra nebatatin enva'i tedricen tekemmiil ede ede

hayvanat-i ibtidaiyye olan zevahif zuhur eyledigini ve zevahif tekemmiil-i

tedrici ile memeli hayvanlar sekline inkilab ettigini, ve sinin-i vefireden

sonra bu hayvan§tin dahi tekemmiil ederek nesnasa tebeddiil eyledigini ve

nesnasin tekemmiilunden dahi ibtidai insanlar zuhura geldigini ve bu

ibtidai insanlann ale't-tedric tekemmiil ederek bugunkii mertebeyi, ihraz

eylediklerini tedkikat-i miistehasattan istidlalen beyan edip Halik'i,

peygamberi, dini inkar eylerler. Ve derler ki: "Insamn kendisinde ebedi bir

ruh tasavvur etmesi hubb-i enaniyyetten miitevellid bir keyfiyyettir. Bu

enaniyyete o kadar merbuttur ki, kendi ecdadi olan hayvanatta boyle bir

ruh tasavvurunu zihnine sigdiramaz. Ve kendisini hayvanat ve nebatat ve

ma'deniyyattan bu hususta miimtaz goriir." Halbuki balada goruldiigii

iizere hayat, ilim, sem' ilh... hakayik-i ma'kuleden olup onlann harigte

viicudu yoktur. Onlann hukmii zahir olmak igin mevcudat-i ayniyyeye

luzum vardir. Binaenaleyh hayat bir emr-i kiilli-i ma'kiiledir ki, hiikmii

cemi'-i mevcudatta saridir. §u kadar ki, her bir mevcudun taayyunii bu

hayatin zuhuruna miisaid degildir. Hayat, cemadatta gayr-i mahsiis

nebatatta mahsiis, hayvanatta zahir ve ahsen-i takvim iizere mahluk olan /

insanda ise azhardir. §u halde inde'l-muhakkikin, efrad-i mevcudattan her
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bir ferd zi-ruhdur. Zira her birisi bir ismin mazhandir; ve o isim onun

Rabb-i hassi ve ruhudur; ve onun miidebbiri olan bu isim zata delaleti

hasebiyle kaffe-i esmayi cami'dir. O mevcudun "Hayy" isminden dam*

nasibi vardir. Velakin bu ismin hiikmu ba'zismda batin ve ba'zisinda

zahirdir. Nitekim Kur'an-i Kerim'de bu hakikate isareten buyrulur: ,y dU

^

—

djtAij V «ju»^ n (Isra, 17/44) Imdi her bir sey

Hakk'i tesbih etmek igin zi-ruh olmak lazimdir. Ehl-i hicab onlann

tesbihlerini i§itmez ve bilmezler. Velakin hicab-i taayyiinden halas olan

ehl-i kesf sem'-i run ile onlann nutuklanni i§itirler. Bu husustaki tafsilat

Fass-i Hudi'de ve diger faslarda gelecektir. Mademki her bir mevcudun

hakikati, mazhar oldugu isimdir ve isim ise musemmanin aymdir; §u halde

o mevcudun sureti fena-pezir olsa da, hakikati bakidir. Bu husustaki

tafsilat dahi Fass-i Yunusi'dedir. Binaenaleyh hilkat-i Adem keyfiyyeti

maddiyyunun tedkikatma mutabik olsa dahi, Hakk'i, peygamberi, dini

inkar etmek icjn hie, bir sebep yoktur. Bu inkar onlann vehm ile mesub

olan nazar-i aklilerinin hiikmii iktizasindandir. Yazik ki hicab-i

enaniyyetleri saikasiyla Peygamber'e tebaiyyetten istikbar edip, §ikeste ve

beste olan ukul-i ciiz'iyyelerine magruren, suret-i insaniyyede mevcud

olmak gibi bir ni'metin kadrini bilmezler. Ey talib-i ma'rifet, bu firsat eline

bir defa gecer. Kibir ve gurur ve isti'la gibi huzuzat-i nefsaniyyeye tabi'

olup isti'dadim zayi' etme!

*

* *

Imdi Hz. §eyh-i Ekber (r.a.)...^ IjS ^UJl $ i (Nisa, 4/1) ayet
;
i

kerimesinin lisan-i hakikatle tefsirine suru' edip buyururlar ki: \yd

kavli "Viicud-i zahiriniz olan bu taayyun-i kesifinizi Hakk'a vikaye, ya'ni

siper ittihaz ediniz" demektir. Zira bu viicud-i kesif-i be§erinin bir cpk

evsaf-i mezmumesi vardir. Her ne kadar hakikatte bunlann senden zuhuru

esma-i ilahiyye asanndan ibaret ise de, mademki senin ortada bir viicud-i

hadis-i kesifin vardir ve bunlann ciimlesinin o viicuda taalluku der-kardir

ve Hak, min-haysu'z-zat, bunlann kaffesinden miinezzehdir; su halde

senden evsaf ve efal-i zemime sadir olursa, "Bunlar Hakk'indir, deme;
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benimdir de!" Ve eger kerem ve ata ve rahmet gibi evsaf ve efal-i harmde

sadir olursa / batinin olan Rabb'ini nefsine siper edip "Bunlar Hakk'indir,

de!" Zira bunlar ahlak-i ilahiyyedendir. Ve biz bu ahlak ile tahalluka

me'muruz. Nitekim buyrulur: \ Ve Hak Teala bize §u:

iJUiJ j£, ^ ibUI Uj <J)l^ fj*.
'j* dJlutC (Nisa, 4/79) ya'ni "Sana

iyilikten bir §ey isabet ettikde, Allah'dandir; ve fenahktan bir sey isabet

eyledikde nefsindendir" ayet-i kerimesinde bu edebi ta'lim buyurdu. Eger

bdyle yapacak olursan, ya'ni viicud-i kevntde sabit olan zemm ve

hamdden, zemde nefsini Hakk'a siper; ve hamdde Hakk'i nefsine siper

edecek olursan, alim olan kimselerin ediblerinden olursun. Nitekim Adem
(a.s.) kendisinden sadir olan zelleyi, hakikat-i hali arif iken, kendi nefsine

isnad edip Cat Uij (A'raf, 7/23) buyurdu. Ve zellede nefsini

Rabb'ine siper ittihaz ettigi icjn, mahza bu edebi sebebiyle makbul oldu.

Ve Iblis ise Hak'la miinazaa edip, terk-i edeb ettigi ic,in matrud ve mel'un

oldu.

Ondan sonra Allah Teala, onda ida' eyledigi §eye onu muttali'

eyledi. Ve bunu kendisinin iki kabzasmda kildi. Kabza-i

vahidede alem ve kabza-i uhrada Adem ve evladi ve onda

onlarin meratibi var idi. Vaktaki Allah Teala, bu imam-i vaiid-i

ekberde ida* eyledigi §eye, sirrimda beni muttali' kildi; bu

kitapta, ondan bana tahdid olunan §eyi irad ettim, yoksa ona

vakif oldugum §eyi degil. Zira buna, ne kitap ne de el'an

mevcud olan alem vasi* olmaz. Imdi bu kitapta ida' ettigimiz

§ey, mu§ahede ettigim §eydendir. Nitekim Resulullah (s.a.v.)

Kelime-i Ademiyye'de mundemic hikmet-i ilahiyyeyi bana tahdid

eyledi. O da, bu babdir. Ba'dehu Kelime-i §isiyye'de mundemic

hikmet-i nefesiyye, ba'dehu Kelime-i Nuhiyye'de mundemic

hikmet-i subbuniyye, ba'dehu Kelime-i Idrisiyye de mundemic

hikmet-i kuddusiyye, ba'dehu Kelime-i Ibrahimiyye'de

mundemic hikmet-i miiheyyemiyye, ba'dehu Kelime-i

Ishakiyye'de mundemic hikmet-i hakkiyye, ba'dehu Kelime-i

ismailiyye'de mundemic hikmet-i aliyye, ba'dehu Kelime-i

Ya'kflbiyye'de mundemic hikmet-i ruhiyye, ba'dehu Kelime-i

Yusufiyye'de mundemic hikmet-i nuriyye, ba'dehu Kelime-i
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Hudiyye'de miindemic hikmet-i ahadiyye, ba'dehu Kelime-i

Salihiyye'de miindemic hikmet-i fiituhiyye, ba'dehu Kelime-i

§uaybiyye'de miindemic hikmet-i kalbiyye, ba dehu Kelime-i

Lutiyye'de miindemic hikmet-i melkiyye, ba dehu Kelime-i

Uzeyriyye'de miindemic hikmet-i kaderiyye, ba dehu Kelime-i

iseviyye'de miindemic hikmet-i nebeviyye, ba'dehu Kelime-i

Suleymaniyye'de miindemic hikmet-i rahmaniyye, ba'dehu

Kelime-i Davudiyye'de miindemic hikmet-i viicudiyye, ba'dehu

Kelime-i Yunusiyye'de miindemic hikmet-i nefsiyye, ba'dehu

Kelime-i Eyyubiyye'de miindemic hikmet-i gaybiyye, ba'dehu

Kelime-i Yahyaviyye'de miindemic hikmet-i celaliyye ba'dehu

Kelime-i Zekeriyyaviyye'de miindemic hikmet-i malikiyye,

ba'dehu Kelime-i ilyasiyye'de miindemic hikmet-i inasiyye,

ba'dehu Kelime-i Lokmaniyye'de miindemic hikmet-i ihsaniyye,

110 ba'dehu / Kelime-i Haruniyye'de miindemic hikmet-i imamiyye,

ba'dehu Kelime-i Museviyye'de miindemic hikmet-i ulviyye,

ba'dehu Kelime-i Halidiyye'de miindemic hikmet-i samediyye,

ba'dehu Kelime-i Muhammediyye'de miindemic hikmet-i

ferdiyyedir (23).

Ya'ni Hak Teala hazretleri, Adem'e tevdi' eyledigi §eyi gostermek

suretiyle, o §eye muttali' kildi; ve gostererek muttali' kildigi bu §eyi, iki

kabzasmda ona irae etti. O iki kabzadan birisi, sifat-i kabiliyyet sahibi olan

sol kabzadir ki, onda alem var idi. Ve diger kabza dahi sifat-i fiiliyye

sahibi olan sag kabzadir ki, onda Adem ve evladi ve evladinin meratibi

me§hud idi. Vaktaki Allah Teala bu imam-i valid-i ekber olan Adem'de

ida' eyledigi §eye beni sirnmda muttali' kildi ve onun kamil olan

evladinin suver-i cem'iyye-i ilahiyyesini tafsilen mu§ahede ettirdi; bu

kitapta sirnmda vaki' olan mii§ahedatimdan bana tahdid olunan seyi irad

ettim. Zira sirnmda cemi'-i enbiyamn hakayikim mii§ahede ettigimde,

ezvak-i enbiyayi zevk-i muhammedi dairesinde izhar ve bu kitapta beyan

etmek igin, (S.a.v.) Efendimiz taranndan bana bir hadd ta'yin buyruldu.

Binaenaleyh ben bu kitapta bana ta'yin olunan haddi tecavuz etmedim. Ve
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sirnmda vaki' olan mii§ahedatimin hepsini yazmadim. Zaten mii§ahede

ettigim esrar ve ezvak, ne bu kitaba ve ne de el'an mevdid olan aleme

sigmaz. Zira bir bahr-i bi-payan olan ezvak ve maam libas-i surete sigmaz.

Nitekim Hakim-i Senai hazretleri buyurur: Beyt:

Ja -J u^1 J*

Tercume: "Soyledigimden riicu' ettim. Zira sozde ma'na ve ma'nada

soz yoktur."

iste bu kitapta ida' ettigim §ey dahi, sirnmda mu§ahede ederek muttali'

oldugum ezvak ve maarifdendir. Nkekim (S.a.v.) Efendimiz, Kelime-i

Ademiyye'de miindemic olan "hikmet-i ilahiyye"yi bana tahdid etti, o da

bu babdir. Binaenaleyh hikmet-i ilahiyyeden sirnmda muttali' oldugum

seyi ber-vech-i tahdid yazdim. / Ondan sonra sirasiyla her birinin ezvaki,

bu kitab-i miinifin birer babindan kinaye olan her bir fasta beyan

olunmu§tur. Her bir kelimenin bir hikmete sebeb-i ihtisasi, her fassin

ibtidasinda mukaddeme olarak gosterilmi§ oldugundan burada aynca

beyanina hacet goriilmemistir.

Ve her bir hikmetin fassi, kendisine nisbet olunan kelimedir.

Binaenaleyh bu kitapta, umrnu'l-kitapta sabit oldugu §ey iizere,

bu hikmetlerden zikr ettigim §ey uzerine iktisar ettim. imdi ben,

bana resm olunan §eye imtisal ettim. Ve bana tahdid olunan §ey

indinde durdum. Ve eger bunun uzerine ziyade etmege meyl

etsem, kadir olmaz idim. Zira hazret bundan men' eder.

Muvaffik ancak Allah 'dir. Onun gayri Rab yoktur (24).

Ya'ni her bir hikmet, bir nebinin kalbinde miinteki§tir. Ve o nebinin

vucudu bir kelimedir ki, onun kalbinde munteki§ olan hikmet o kelimeye

nisbet olunur. "Kelime" ye "fass" haklanndaki izahat "Dibace"nin serhinde

murur etti. Hz. §eyh (r.a.) buyurur ki: Ben bu kitapta, ummu'l-kitapta

sabit olan hadd dairesinde, bu hikmetlerden zikr ettigim ezvak ve maarif

uzerine iktisar ettim. Bu ummii'l-kitapta sabit olan haddi tecaviiz etmedim.

Bu umm-i kitap, hakikat-i muhammediyyeden ibaret olan taayyiin-i
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evveldir. Ve cemi'-i enbiya ve evliya, kaffe-i ezvak ve ulumu, velayet-i

hassa-i muhammediyye ve makam-i mahmuddan ibaret bulunan, bu

mertebeden ahrlar. Ve bu umm-i kitap hatem-i evliya mi§katidir. Bu

babdaki tafsilat Fass-i §isi'de gelecektir. Hz. §eyh-i Ekber / (r.a.) varis-i

kamil-i nebevi oldugundan buyururlar ki; Ben hatem-i enbiya mi§katinda,

bu Fususul-Hikem kitabinda beyan ettigim ulum ve ezvak-i enbiyayi

tahrirde, bana resm olunan hadde imtisal ettim; ve bu tahdid olunan mikdar

dairesinde durdum. Bu daireyi asla tecaviiz etmedim. Eger bunun

ziyadesine, meyl ede idim, kadir olamaz idim. Zira ben ubudiyyet

mertebesinde sabitim. Ve hazret-i ubudiyyet ise, seyyidin resm ettigi §eye

muhalefetten men' eder. Binaenaleyh hakikat-i muhammediyyeden me'huz

olan bu Fususui-Hikem'de izharina me'mur oldugum maarifte ne ziyade

ve ne de noksan vaki' olmami§tir. Dogru yolda tevfik ihsan eden ancak

Rabbii'l-erbab olan Allahii zii'l-celal hazretleridir. O Rabbii'l-erbabin gayri

olan bir Rab yoktur. ^1 j

imdi kitap miiellifleri kendi hal ve §anlarma kiyasen bu

Fususu'l-Hikem'de Hz. §eyh-i Ekber (r.a.) efendimizin himmet ve

tasarrufu sebk ettigine zahib olurlar ise, hata-yi azimde bulunurlar. Varis-i

ekmelin ulumu, ehl-i hicabin alem-i tabiattan miistenbat olan ulum-i

istidlaliyyesi gibi degildir. l§te bu kiyas-i nefsten dolayidir ki, ulema-i

zahireden bir ^ogu bu kitab-i miinife i'tiraz edip ihraka te§ebbiis etmi§ler;

ve ba'zilan Hz. §eyh'in kadr-i alisini mu'terif olmakla beraber, mahza

isti'dadat-i zatiyyelerinin adem-i miisaadesinden dolayi miindericat-i

kitaptan urkerek, bu kitabin bir ispanyol generali tarafindan bi't-te'lif Hz.

§eyh'e isnad olundugunu beyan etmi§lerdir. Halbuki bu isnad o kadar

cahilanedir ki, kulfet-i redde bile degmez. §u kadar diyelim ki, bu kitab-i

miinifin te'lifi, 627 sene-i hicriyyesindedir. Futuhat-i Mekkiyye ise 590

senesinde Mekke'-i Miikerreme'de te'lif buyrulmu§tur. Tecelliyat-i Mev-

siliyye ise Musul'da te'lif olunmu§tur. Halbuki o vakit usul-i tibaat mev-

cud olmadigi cihetle Futuhat-i Mekkiyye gibi bir eser-i cesimin ispan-

ya'ya kadar intisari, nasil miimkin oldu da bu general bu kitab-i miinifte

Fiituhat-i Mekkiyye ve Tecelliyyat-i Mevsiliyye ve Kitabii in§ai'd-
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Devair gibi Hz. §eyh'in bir takim asar-i celilesi mundericatina / atf-i

hakayik etti? O ne buyiik general imi§ ki, liibb-i Kur'an'a ve Hz. §eyh-i

Ekber'in asar-i aliyyesinde inba' buyurdugu ezvaka vasil olmu§ da,

Fususu l-Hikem gibi bir eser-i azim viicuda getirmi§tir, ve mertebe-i

kemalde Hz. §eyh'e miisavi gelmi§tir? Bunun miimkin olmadigi

meydanda oldugundan bu isnad bir iircufe-i cahilanedir. Ey mu fmin-i

miitefekkir, eger bu ve emsali asar-i ekabiri okuyup anlamiyor isen, ta'n

etme! Benim icm degildir, de, birak! Bu, tarik-i insaftir. Ve insaf dinin

yansidir. Zira asar-i ekabirden her ferdin nasibi yoktur. o*^-

j&to j\ 'a% IGJ^ (el-Bakara, 2/105).

Intiha: Leyle-i per§enbe 2 Kanun-i Sani 335 ve 29 Rebiu'l-Ahir 337; Saat 1,5.



II

[KELlME-i §ISiYYE DE MUNDEMIC "HIKMET-I

NEFSIYYE "NIN BEYANINDA OLAN FASTIR]

"Nefs" (
iUl) "tuh tuh diyerek iiflemek" ma'nasina gelir. Nitekim ehl-i

azaim, ya'ni hastalar iizerine okuyucular yapar. Zamammizda onlara

alt-tariki't-tezyif "ufuriikcu" de derler; ve arablar o gibi kimselere "neff&s"

ta'bir ederler ve Kur'an-i Kerim'de: oUli!—J! *Jj^ (Felak, 113/4)

buyurulur ki, "neffase olan kadinlann §errinden" demektir.

Ve "§it" "ta" ile ibrani lugatinde "Ataullah" ma'nasinadir. Arablar "sa"

harfiye "§is" telaffuz eder. Adem (a.s.), Habil'in vak'a-yi §ehadetinden

sonra teskin-i teessiiru igin Hak'tan bir mevhibe taleb etti. Ona §is (a.s.)

ata olundu.

Burada "nefs"den murad, zat-i ahadiyyette mahbus kahp sikilan

esma-i ilahiyyeyi nefes-i rahmanisini irsal ile Hakk'in tenfis etmesinden

ibarettir. Ve "hikmet-i nefsiyye"hin Kelime-i §isiyye'ye sebebi-i tahsisi

budur ki, cenab-i Adem taayyun-i evvel-i icmali olup, onun mertebesi

kaffe-i meratib-i alemi miistemil idi. Hak Teala hazretleri o icmali, vucud-i

mutlakinin a'yan-i sabite uzerine inbisatindan ibaret olan nefes-i rahmanisi

ile tafsil etmek murad etti. Feyz-i cud! ve menh-i vehbiden ibaret bulunan

Hz. §is'in taayyiiniiyle zahir oldu. Ve bu zuhur "nefes-i rahmani"

hasebiyle oldugu igin, irsal-i nefes ma'nasina olan "nefs"e miitealhk

hikmet, "ataullah" ve "hibetullah" ma'nasina olan Kelime-i §isiyye'ye

tahsis buyruldu. Ve Hz. §eyh (r.a.) bu sebebden dolayi "hikmet-i

nefsiyye"yi "hikmet-i il£ihiyye"den sonra zikr ederek bunda, §is (a.s.)'in

kalb-i serifine varid olan ulum-i vehbiyye-i ilahiyyeyi ve ataya-yi zatiyyeyi

ve onun birtakim ahkam ve maarifini ve ezvak ve kemalatim beyan

buyurdu. /
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Ma lum olsun ki, kevnde kullarin elleri uzere ve onlarm

ellerinin gayri iizere olan ataya ve minah-i zahire iki kisim

iizerinedir: Onlardan biri ataya-yi zatiyye, digeri ataya-yi

esmaiyyedir; ve ehl-i ezvak indinde miitemeyyiz olur (1).

Ya'ni muallim vasitasiyla miiteallime hasil olan herhangi bir ilim; ve

seyh ve melaike ve ervah-i enbiya ve evliya vasitalanyla miiride hasil olan

maarif-i rabbaniyye gibi, kullarin elleri vasitasiyla ve bir muallimin

ta'limine ve §eyhin ir§adina muhtac olmaksizin talib-i Hakk'a cihet-i

batindan hasil olan ilim gibi, kullarin elleri tavassut etmeksizin vucud-i

haricide vaki' olan Allah'm atalan ve ihsanlan iki kisimdir: Biri "ataya-yi

zatiyye", digeri "ataya-yi esmaiyye"dir.

Ma'lum olsun ki, viicud-i mutlak-i Hak zat-i ahadiyyesi hasebiyle, ata

ve ihsan etmez. Zira ata sifat ve esma icabidir. Bu mertebede ise Hak

kaffe-i sifat ve esma ile zuhurdan ganidir. Ve O'nun bi'1-cumle sifat ve

esmasi zat-i ahadiyyetinde miindemic ve mustehlektir. Bunlar zuhur

etmese de, zat-i mutlaki, yine zat-i mutlaktir. Vaktaki zatinda mahv ve

rmistehlek olan bu sifat ve esma zuhur isterler, Hak kendi zatina, yine

kendi zatinda tecelli etmekle, onlarm suver-i ilmiyyeleri Hakk'm zatinda

peyda olur. Buna "feyz-i akdes" ta'bir ederler. Ve Hakk'in bu tecellisi ile

"mertebe-i ilm"e tenezziilii mertebe-i esma ve sifat, vahdet ve uluhiyyet

mertebesidir. Ondan sonra zat-i Hakk'in herbir mertebeye tenezziilii, bu

mertebe-i ilimde hasil olan esmasimn sureti iizerine olur. Binaenaleyh

viicud-i haricide, ya'ni §imdi bizim icjnde bulundugumuz hazret-i

§ehadette ve alem-i diinyada bu viicudlanmizda hasil olan ataya, ataya-yi

esmaiyyedir. Ve bu ataya-yi esmaiyye, ataya-yi zatiyyede miindericdir.

Zira zat-i Hak, ilminde peyda olan suver-i esmaiyyeye, nefes-i

rahmanisiyle miinbasit olmak, ya'ni mertebe-i letafetten mertebe-i kesafe-

te tenezziil etmek suretiyle viicud verdi. Ve onlarm isti'dadlari ve

kabiliyetleri neden ibaret ise, ona gore ata ve ihsan etti. / Binaenaleyh
j

bu atalar, zat-i vahdet ve uluhiyyetten inbias eyledi. Bu surette
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ataya-yi zatiyye ve tecelliyat-i zatiyye dedikleri zat-i uluhiyyetin tecellisi

olur.

imdi insan-i kamil "Allah" ism-i cami'inin mazhan olmak i'tibanyle,

alem-i kevnde Hakk'in tecelli-i zatisi hassaten ona olur. Ve o zat-i

saadet-simat kaffe-i mevcudatm a'yan-i sabiteleri iktizasinca, kendilerine

varid olmasi icab eden atayayi ve minah-i ilahiyyeyi, hilafeti ve niyabeti

hasebiyle, onlara tevzi' eder. Alem-i kevnde vaki' olan bu tecelliyat-i

esmaiyyeye "feyz-i mukaddes" ta'bir ederler. I§te bu iki kisim ataya, zevk

sahipleri indinde yekdigerinden fark olunur.

Nitekim ondan ba'zisi, muayyende sualden ve gayr-i

muayyende sualden vaki' olur; ve ondan ba'zisi da sualden

vaki* olmaz. Gerek atiyye-i zatiyye olsun, ve gerek esmaiyye

olsun miisavidir. imdi "Ya Rab bana bunu ver!" diyen gibi

muayyin, ona onun gayri bir §ey hutur etmeyen bir emri ta'yin

eder; ve gayr-i muayyin dahi "Ya Rab benim latif ve kesiften

olan zatimin her bir ciiz'une min-gayr-i ta'yin, benim onda

maslahatim oldugunu bildigin §eyi ver! " diyen kimse gibidir (2),

Hz. §eyh (r.a.) ata-yi ilahiyyeyi, "ataya-yi zatiyye" ve "ataya-yi

esmaiyye" namiyla iki kisma taksim edip temyizini de zevke havale

buyurdu. O atayayi burada da, hiss ile idrak olunan kisimlara taksim edip,

beynlerindeki farki misal ile tavzih buyurdu. Zira ma'kul misal ile mahsus

olur. Ve evvelki taksim fail cihetinden ve bu taksim ise kabil cihetindendir.

Ya'ni Hak'tan lafz ile bir sey taleb eden kul, ilim ve yakin gibi ya muayyen

bir sey ister; veyahut / "Ya Rab! Sen benim halimi ve benim salahim hangi

§eyde oldugunu bilirsin. Benim zatimm latif olan cuz'iine, ya'ni ruhuma

ve kuva-yi ruhaniyyeme ve kesif olan cuz'iine, ya'ni alem-i kesafette

miiteayyin ve mukayyed olan viicuduma ve nefsime ve kuva-yi

nefsaniyyeme muvafik ve salih olan ne ise ez-gayr-i ta'yin onu ihsan et!"

kavlinde oldugu gibi gayr-i muayyen bir §ey'i taleb eder. Ve taleb lafzi ile

vaki' olmayan ata dahi, taleb lafziyla olan ile miisavidir. Bu ataya ister zati,
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ister esmai olsun. Zira sual ya lisan-i kal veya hal veyahut isti'dad ile olur.

Sual olmak hususunda cumlesi birbirine miisavidir. Mesela bir dilenci

gelip "On para ver!" der. Bu lisan-i kal ile sualdir. Bir diger dilenci gelip

boynunu bukerek el acip durur, bu da lisan-i hal ile sadaka taleb ediyor.

Fakat alle sahibi olup ak§ama yiyecegi ve bir kesbi olmadigmi bildiginiz

bir fakir ne lisan-i kal ile ve ne de lisan-i Ml ile sizden sadaka istemedigi

halde, siz onun mahall-i sadaka olmak isti'dadim haiz oldugunu bildiginiz

iqin ona muavenette bulunursunuz. Binaenaleyh onun sizden sadaka taleb

etmesi lisan-i isti'dad ile olmu§ olur.

Ve sailler iki smiftir: Bir sinifi suale isti'cal-i tabii ba's etti.

Zira insan aculen mahluktur. Ve diger sinifi da suale ilmi ba's

etti. Zira bildi ki Allah indinde, ilim sebk ettigi umur vaki dir.

Ona ancak talebden sonra nail olunur. imdi der ki, me'muldur ki

Hak'tan taleb ettigimiz §ey bu kabilden ola. Boyle olunca onun
suali, imkandan / iizerinde bulundugu §ey i^in ihtiyattir. Ve
halbuki Allah' in ilminde olan sey ve onun isti'dadimn kabulde

i'ta ettigi §ey bilinmez. Zira her zaman ferdde, bu zamanda
§ahsin isti'dadina vukuf, ma'lumatin en gamiz olanindandir. Ve
eger isti'dad, suali i'ta etmiye idi, sual etmezdi (3).

Ya'ni Allah'in atalanm, ihsanlanni lisan-i kal ile taleb edenler iki

smiftir: Bir sinifim bu atayayi Hak'tan talebe sevk eden sey isti'cal-i

tabiidir. Zira acele etmek insamn §anindandir; o acul olarak halk

olunmu§tur. Vaktinin hululunden mukaddem kemale vusulii taleb eder.

Saillerden bu sinif, bilmezler ki, taleb ettikleri atayi, ilrn-i ilahide ayn-i

sabitelerinin lisan-i isti'dad ile vaki' olan talebleri iizerine Hak hukm etmi§

midir; ve kendileri hangi zamanda, hangi §eye mustaiddir? i§te bir simfin

talebi boyle cehl iizerine vaki' olur.

Diger sinifi suale sevk eden §ey ise, onun ilmidir. Zira bu simf

icmalen bilirler ki, Allah'in indinde ilm-i ilahi sebk etmi§ olan bir takim

umur vardir; ve o umura ancak talebden sonra nail olunur. Ya'ni birtakim

ataya-yi ilahiyye vardir ki, onlann zuhuru, ilm-i ilahide talebe mesrut



FUSUSU'L-HiKEM TERCUME VE §ERHi 185

kilmmi§tir. Binaenaleyh taleb olmadikga zuhur etmez. Bunun i^in bu

sinif, Hak Teala hazretlerinden bizim taleb ettigimiz §ey belki bu

kabildendir, deyip imkan-i husulii, ilm-i ilahide talebe miitevakkif oldugu

miitalaasiyla o seyi ihtiyaten Hak'tan ister. Maahaza bu taleble beraber, o

seyin ilm-i ilahide subutu vaki' midir; ve onun ayn-i sabitesinin isti'dadi

bu taleb ettigi §eyi ezelde, Hak aleyhine hiikm etmis, midir; ve binaenaleyh

ilm-i Mhide sabit olan sey, zahirde umduguna muvafik midir, bunlan

bilmez. Zira a'yan-i sabite Hakk'a ne suretle ilm vermi§ler ise, o suretle

Hakk'in ma'lumu olurlar; ve Hakk'a, bizim hakkimizda boyle hiikm et

diye, Hak aleyhinde ne vech ile hiikm etmi§ler ise, Hakk'in onlar

hakkindaki hukmii dahi ona goredir. Zira hakim hiikm ettigi §eyde

mahkumun-aleyhdir. Bu bahsin tafsili Fass-i Uzeyri'de zikr olunmu§tur.

I§te sail ayn-i sabitesi ilm-i Hak'ta ne suretle ma'lum oldugunu

bilmedjgi i^in, / taleb ettigim §ey belki ilm-i ilahide sabit olmu§ bir §eydir,

deyip ihtiyaten sual eder. Fakat bunun sabit olup olmadigini bilmez. Zira

her bir zamanda, her bir §ahsin isti'dadina vakif olmak keyfiyyeti pek

gamiz ve en derin ve gizli ma'lumat cinsindendir. Binaenaleyh her bir fert,

her anda olan isti'dadini bilmez ki, o dakikada miistaid oldugu seyi hemen

Hak'tan taleb etsin de, o §ey dahi derhal vaki' oluversin. tste bunu

bilmedigi ic.in, belki eser-i icabet zahir olur diye, miistaid oldugunu

zannettigi seyi Hak'tan taleb eder. Bu sebeble onun istedigi s,eylerin

ba'zisi vaki' olur, ba'zisi vaki' olmaz. Fakat surasi sayan-i dikkattir ki,

insan suret-i umumiyyede olarak kabuliine miistaid oldugu §eyi idrak

edebilir. Mesela bir kimse tip veya riyaziye tahsiline miiba§eret eder. Az

mesai ile gok ma'lumat elde ettigini ve o ilmin mesailini anlamakta asla

giiQliik gekmedigini goriir. Bundan anlar ki, o ilmin husuliine kendisinde

isti'dad vardir. I§te bu icmalen isti'dadina vukiifdur ki, buna "kaza"

derler. Fakat onun vakten-mine'l-evkat ne miktar hasil olacagini, ya'ni

kazanin tafsili olan "kader"i bilmez. Meger ki Hak bunlann ba'zisina

kendini muttali' kilsin. Ve bunlann ciimlesine lttila' ilm-i ilahide olan seye

lttila'dir ki, bu da Hakk'a mahsustur. Nitekim Kur'an-i Kerim'de

buyrulur: \^ bU^ ^jjs (Lokman, 31/34). Ya'ni: "Bir nefis,
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yann ne kesb edecegini bilmez".

Imdi abd her ne kadar isti'dadmi bilmez ise de, eger isti'dad, saile suali

i'ta etmese idi, ondan taleb sadir olmaz idi. Zira abd iizerinde her anda cari

olan ahval, onun isti'dadindan miinbaisdir. Ve abdin talebi dahi, iizerinde

cari olan ahvalden bir haldir. Binaenaleyh abdin suali dahi, onun

isti'dadindan miinbais bir keyfiyet olur. §u halde sail Hak'tan bir sey taleb

ettikde, onun o suali, taleb ettigi §eydeki isti'dadina delalet eder; ve iste o

isti'dad, talebe sebeb olmu§tur. Fakat abd, / her zaman ferdde, ya'ni

ecza-yi zamandan her bir ciiz'de, isti'dadimn ne seyi iktiza ettigini bilmez,

Eger bilse idi talebini miiteakib o §ey zuhur ediverir idi.

imdi bunun mislini bilmeyen ehl-i huzurun gayesi, onu i^inde

bulunduklari zamanda bilmeleridir. Zira onlar huzurlari

sebebiyle bu zamanda Hakk'in onlara verdigi §eyi ve onu ancak

isti'dad sebebiyle kabul ettiklerini bilirler. Ve onlar iki siniftir:

Bir simfi kabullerinden isti'dadlarini bilirler; ve bir sinifi dahi

ne §eyi kabul ettiklerini isti dadlarindan bilirler. Bu da, bu

smifta ma'rifet-i isti'dadda vaki' olan §eyin etemmidir. Ve bu

siniftan, isti cal ve imkan igin degil, ancak Allah Teala'nm J>Jt^

p& <^sJ\ (Mii'min, 40 / 60) kavlindeki emrine imtisalen sual

eden kimse vardir. Boyle olunca o, abd-i mahzdir. Ve bu da!

igin, sual ettigi §eyde muayyenden ve gayr-i muayyenden,

himmet-i miiteallika yoktur. Onun himmeti ancak efendisinin

evamirine imtisaldedir. Binaenaleyh hal, suali iktiza ettikde,

ubudiyyeten sual eder; ve tefviz ve siikutu iktiza ettikde dahi,

sakit olur. Imdi Eyyub'u ve saireyi miibtela kildi. Halbuki

Allah'in onlari onunla miibtela ettigi §eyin ref'ini sual

etmediler. Ba'dehu diger zamanda onlara bunun ref'ini taleb

etmek iktiza etti. Binaenaleyh sual ettiler. O halde Allah,

onlardan onu ref eyledi (4).

/ Ya'ni saillerden bunun mislini, ya'ni ilm-i ilahiyi ve isti'dadlarini

bilmeyen ehl-i huzurun gayesi, icmde bulunduklari zamanda isti'dadlarini
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bilmeleridir. Onlar a'yan-i sabitelerinin ilm-i Hak'ta ne suretle siibut

buldugunu ve lisan-i isti'dadlanyla Hak'tan, ne §eyi taleb etmi§

olduklarini bilmemekle beraber, gerek bi'l-vlsita ve gerek bila-vasita

varidattan, tecelliyattan, ulum ve ahlaktan, bulunduklan zaman icmde

Hakk'm ne seyi ihsan buyurdugunu ve hazir olduklan zaman icjnde kabul

ettikleri ataya-yi ilahiyyeyi ancak o zamanda olan isti'dad-i ciiz'ileriyle

kabul ettiklerini bilirler. Zira Hak'la huzur ve suhudlan sebebiyle, viicudda

ve te'sirde Hak'tan baska hiqbir §ey gormezler. Ve Zeyd ve Amr yediyle

kendilerine vasil olan atayayi gordiikde: "i§te bu bizim ilm-i ilahide sabit

olan a'yanimizin lisan-i isti'dad ile Hak'tan taleb ettigi §eydir ki, §u

zamandaki isti'dad-i ciiz'imiz sebebiyle §imdi bize Hak'tan ihsan olundu"

derler.

Bu ehl-i huzur dahi iki simftir: Bir simft atayi kabullerinden dolayi

isti'dadlarini bilirler; zira bunlara a'yan-i sabiteleri mek§uf degildir.

Binaenaleyh isti'dadlarini tafsilen bilmezler. Ancak kendilerine varid olan

atayayi kabul edip hazm etmeleri hasebiyle isti'dadlarini icmalen bilirler;ve

"Eger isti'dadimiz olmasa idi,bu atayi kabul etmez idik" derler. Nitekim

cenab-i §eyh Ekber (r.a) bu Fususui-Hikem'de binlerce hakayik ve

maarif beyan buyururlar. Nice kimseler vardir ki, bu maarifi havsalalanna

sigdinp kabul edemez. Bu kabul edememek keyfiyyeti §iibhe yoktur ki

adem-i isti'daddandir. Ve yine bir qok kimseler Hz. §eyh-i Ekber

mazharindan varid olan bu atayayi kabul edip ve ab-i hayat gibi iqip hazm

ederler. Bu da kabule olan isti'daddan na§idir.

Imdi kelam bir, fakat isti'dad-i sami'in muhteliftir. Ve ehl-i huzurun bir

sinifi dahi, ilm-i ilahideki a'yan-i sabitelerini ve onlann isti'dadlarini bil-

dikleri i^in, bu isti'dadlan hasebiyle ne §eyi kabul edeceklerine vakiftirlar.

Binaenaleyh onlar ancak kendilerinde kabule isti'dad gordukleri §eyi

Hak'tan taleb ederler; ve istedikleri sey de fi'l-hal veya bir muddet sonra

vaki' olur. Ve bu ikinci sinif, ehl-i huzur sinifmda, ma'rifet-i isti'dad key-

fiyetinde vaki' olan §eyin etemmidir. Ya'ni bu ikinci simf birinci siniftan

daha tamamdir. Cenab-i §eyh (r.a.) ataya-yi ilahiyyeyi evvela "taleb ile"

ve "talebsiz" h^sil olan atayaya; ve taleb ile olan atayayi dahi "muayyen"
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ve "gayr-i muayyen" olan seye taksim etti. §imdi de saili, suale sevk eden

sey hasebiyle / taksim edip buyururlar ki: Bu ehl-i huzurdan olan saillerden

bir s^il vardir ki Hak'tan taleb eder, fakat isti'cal-i tabii ve imkan icin sual

etmez; belki onun suali Allah Teala hazretlerinin ^ s^-l
(Mii'min, 40/60) ya'ni "Benden sual edin, sizin iqin istic&be edeyim"

kavliyle vaki' olan emrine imtisal icjndir. Bu sail abd-i mahzdir. Onun

diinyevi ve uhrevi, ve zahiri ve batini, muayyen ve gayr-i muayyen, hi^bir

§eye himmeti miiteallik degildir. Binaenaleyh taleb ettigi §eyi himmetini

ta'lik ederek istemez. Onun himmeti, ancak Efendi'sinin emirlerine imtisal

etmektedir. Mesnevi :

Terciime: "S^ltan-i din, mademki benden tama' ister, bundan sonra

kanaatm basma toprak sadism!"

Binaenaleyh hal, sual iktiza edince, bu abd-i mahz ancak ubudiyyeten

sual eder. Zira onun vech-i Hak'tan ve cemal-i mutlaktan baska hicbir

muradi yoktur. Cem'an makam-i vahdette ve tafsilen mezahir-i kesirede,

ya'ni suver-i alemdedir. Eger mukteza-yi hale gore lafzan Hak'tan bir sey

taleb ederse, Efendi'sine kars,i kullugun samni isbat igindir. Ve eger hal,

Hakk'a tefviz-i umur edip siikut etmeyi iktiza ederse, susar; ne himmeti ile

ma'nen ve kalben; ve ne de lisam ile lafzan bir sey taleb etmez. Nitekim

Hak TealEt hazretleri Eyyub (a.s.)i ve sair enbiyayi ve onlann varisleri olan

evliyayi, birtakim belalara miibtela eyledi; onlar bu belalann refini

Hak'tan taleb etmediler, o belalan cektiler. Ba'dehu diger zamanda hal, o

belalann refini taleb etmek iktiza etti. Onlar da mukteza-yi hale gore o

belalann refini Hak'tan taleb ettiler. Hak Teala hazretleri dahi ref eyledi.

Ma'lum olsun ki, Hak Teala hazretlerinin kullanni miibtela kildigi

her mihnet ve bela kahr-i mahz degildir; belki mihnet ve bela suretinde

zahir olan rahmet ve ni'met-i mahsusadir. Ve mihnet ve bela Hakk'm

CelaTinden; ve rahmet ve ni'met ise CemaTindendir. Ve insan mazhar-i

Cemal ve CelaTdir. Nitekim Hak Teala insan hakkmda </ol cJli (Sad,

38/75) ya'ni "Iki elimle halk ettim" buyurur ki, yed-i CemaTimle ve yed-i
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CelaTimle halk eyledim / demektir. Binaenaleyh Hak insani, mazhar-i 10

kamil oldugu igin miikerrem kilmishr. Ve insanin gayri olan mahlukat-i

ilahiyyede bu cem'iyyet yoktur. Onlann ba'zisi cemali ve ba'zisi celalidir.

Mesela hayvanat mazhar-i CelaTdir. Qiinku Miizill isminin mazhandirlar.

Iste bu kemalinden nasi insan teklifat-i ilahiyyenin muhatabi olmu§tur. Ve

insan nefsi, ya'ni viicud-i miiteayyini ve mukayyedi i'tibariyle mazhar-i

Celal ve ruhu i'tibariyle de mazhar-i CemaTdir. Zira run hadd-i zatmda

ednas-i tabiatten paktir. Nefis ise boyle degildir. Onun mahtidi alem-i

anasir ve tabayi'dir; ve alem-i tabiat ise mazhar-i kahr ve celaldir. Onun

icjn nefsin §ani Hakk'a muhalefet ve ruhun §ani dahi mutavaattir.

Binaenaleyh nefsi ruhuna tabi' olanlar "cemali" ve ruhu nefsine tabi'

olanlar ise "celali olur. imdi kahir ve liituf, muhakkikin nazannda

hakikat-i vahidenin suunatindan ba§ka bir §ey olmadigindan ikisi de §ey-i

vahiddir. Ancak bi-hasebi'l-mezahir biribirinden ayn ve yekdigerinin ziddi

gdriinurler. l§te bu sebebden Hz. Mevlana (r.a.) buyururlar: Mesnevi:

Terciime: "Ben onun kahrina ve lutfuna cidden a§ikim; acibdir ki ben,

bu her iki ziddin a§ikiyim."

Bu gibi zevat-i kiram nasil kahra a§ik olmasinlar ki, kahir vech-i

Hakk'in nikabi olan nefse taalluk eder ve onu yirtip cemal-i Hakk'i izhar

eyler. Onlann matlubu da bundan ibarettir. Ve kahir ve celalin mevridi

viicud-i miimkinat olup, onlar da daim olmadiklanndan, J* j^>-j c-V-

t^j-^p hadis-i kudsisi mucibince kahir ve celal arizi; ve lutuf ve rahmet

zjitidir. Ve Hak Teala hazretleri bu alem-i sehadette gerek mu'minlere ve

gerek kafirlere kahir ve celaliyle tecelli buyurur. Mii'minine isabet eden

kahn, onlann ref-i derecati igindir. Zira her bir bela nazil oldukca

nefsinden tebaudii ve Hakk'a takarriibu ziyade olur. Binaenaleyh o bela,

mihnet ve nikmet suretinde zahir olan rahmet ve ni'met-i hassadir. Bu

belalara ancak Hakk'in muradini bilen ve sirr-i kadere muttali' olan

zevat-i kiram talib olur. Ve kafirlere isabet eden kahir ise, i~A3*S\ j* f+AiA

j

r-&\ yfiJI 0^ (Secde,32/21) / ya'ni "Biz onlara azab-i ekberin,
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azab-i ahiretin gayn olan azab-i ednayi, azab-i diinyayi tattinnz" ayet-i

kerimesi mucibince azab-i ilahidir: Bu bahisde birc,ok sualler ve cevaplar

vardir. Tafsil olunsa, belki bir cild kitap olur. Zikr olunan esas§t erbab-i

irfana kifayet eder.

Cenab-i §eyh (r.a.), saili suale sevk eden §ey hasebiyle ataya-yi

ilahiyyeyi taksim ettikten sonra atayanin ta'cil ve te'hirine sebeb olan seyi

beyanen buyururlar ki:

Ve mesulun-fih He ta'cil ve ibta', Allah indinde onun i^in

muayyen olan kaderden na§idir. Imdi sual, vakte muvafik

oldukda, icabet ile isra' olunur; ve vakit, ya diinyada veya

ahirette teahhiir ettikde icabet, ya'ni mes uliin-fih, teahhur eder;

yoksa Allah dan lebbeyk ile olan icabet te'hir olunmaz. imdi

bunu anla! (5).

Ya'ni Hak'tan taleb olunan §eyin gabuk zuhuru veya geq kalmasi, dua

eden kimse igin Allah indinde muayyen olan kadere mebnidir. Binaenaleyh

abd Hak'tan bir §ey istedigi vakit, eger bu .duasi vakt-i muayyene muvafik

olursa, derhal fiilen lebbeyk ile icabet olunur. Ve eger vakt-i mukaddere

muvafik olmayip da, Allah indinde ma'lum olan ayn-i sabitesinin isti'dadi

muktezasmca, ya diinyada vakti gelince zuhuru veyahut ahirette icabeti

icab eylese, Hak tarafindan derhal lebbeyk ile icabet olunmakla beraber,

fiilen icabet gecikir. Nitekim hadis-i §erifde buyrulur: J^i *o^ iil xJl ol

c^jlp dU 4JI Ya'ni "Tahkikan abd, Rabb'ine dua ettigi vakit, Allah Teala

hazretleri, ey benim kulum lebbeyk, buyurur." Binaenaleyh / abdin

isti'dadi, talebine muvafik olmadigi ic^n icabet fiilen te'hir olunmakla

beraber Hak, taleb olunan seyin ya diinyada veya ahirette vakti gelince i'ta

olunmak iizere, lebbeyk ile icabet eder. Boyle olunca hadd-i zatinda her bir

dua miistecabdir. Fakat ta'cil ve te'hiri kadere baglidir. Bu sirra vakif

olmayan kimseler zannederler ki, Hak ba'zi kullanna istedigi seyi verir ve

ba'zisma vermez. Halbuki i§ boyle degildir. Ataya-yi ilahiyye, a'yan-i

sabitenin Hakk'a verdigi ma'lumat iizerine lahik olan kaza ve kader-i
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ilahiye tabi'dir. Ve kaza ve kader ise hikmetine miisteniddir. Mesela herkes

Hak'tan gina ister; halbuki bu sual, kaffe-i ibadin isti'dadatina muvafik

degildir. Ve Hak isti'dadata muvafik olmayan atayayi, bi'l-farz ibadina

ibzal buyursa, nizam-i alem muhtell olur. Nitekim Hak Teala buyurur: Jj

j>}*\ ^ f£S «LJ Jj^II Lui J«14 (§ura, 42/27). Ya'ni "Eger Allah Teala

hazretleri nzki kullanna mebsut kilsa yer yiiziinde fesad ederlerdi".

Misal: Kerim olan bir padi§aha bi'l-farz birkag ki§i miiracaatla

makam-i sadareti taleb etseler; padi§ah evvelen onlarin bu tevcih ve ihsani

kabule isti'dadlan olup olmadigina nazar eder; ve iclerinde hangisinin

isti'dadi talebine muvafik ise, bu makami ona tevcih eyler. Ve binaenaleyh

onun sualine fiilen icabet etmi§ olur. Digerlerinin suali, isti'dadlanna

muvafik olmadigi cihetle, bu makama muktezi ma'lumatin tahsili igin

onlan birer miinasib me'muriyetlere ta'yin eder. Bu da "Pek a'la, sizin

taleblerinizi de vakti gelince is'af edeyim!" demek olur ki, ata-yi

padi§ahinin fiilen te'hiri ve lebbeyk ile icabetidir.

Imdi kulub-i salihin ilm-i ilahide muayyen olan vakt-i icabeti, ilhama

veya o sirada varid olan iyat-i kur'aniyyeye veyahut sair i§arat-i

kevniyyeye miisteniden hissederek Hakk'a arz-i hacet eder; ve o hacet

derhal kaza olunur. Bunu gorenler, filan kimse mustecabii'd-daVedir,

derler. / Ve o zevat bu vakt-i muayyenden sonra sual muvakif olmadigini

hissederlerse, Hakk'a dua etmezler. Ve bu halde dahi halk onun hakkinda

derler ki: "Eger Hakk'a dua edeydi, kabul olurdu, fakat etmedi". l§te bu

sirra vakif olanlar ile olmayanlarm farki budur.

Diger taraftan Hakk'in lebbeyk ile icabet edip, fiilen icabeti te'hir

buyurmasi, sirr-i mahbubiyyete delalet eder; ve bu mahbubiyyet ezeli

olup, ayn-i sabitesinin isti'dadi iktizasindandir. Binaenaleyh mahbuban-i

ilahiyye, bu alem-i §ehadette Hak'tan bir sey taleb ettikleri vakit, onlarin

duada israrlari Hakk'a ho§ geldigi ve Hak onlarin kendisinden bir seyle

muhtecib olmalarini istemedigi igin o §ey'-i matlubu vermez; vakt-i

merhununa ta'lik eyler ki, onun hakkinda hayirh olan ancak budur. Ve
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Hz. Mevlana (r.a.) Mesnevi-i Ma'nevi'lerinin cild-i sadisinde bu hali bir

misal-i harici ile tasvir ve izah buyururlar. Mesnevi:

Terciime: "Mahbub dostun oniine biri ihtiyar ve girkin, ve digeri giizel

olarak iki ki§i gelip her ikisi de ekmek istedikleri vakit, o mahbub dost

cabucak un getirip o ihtiyara "Al!" der. Halbuki ona boyu ve yanagi ho§

gelen digerine, ekmegi bile vermeyip, belki te'hire du§iirur. Ona der ki:

"Biraz rahatga otur, zira evde taze ekmek pisjriyorlar." O giizel olan

kimseye zahmetten sonra sicak ekmek eristikde, o mahbub dost ona "Otur

ki tath gelir" der. iste Hakk'in kendi mahbublanyla olan muamelesi

boyledir /

Ve kism-i saniye gelince, o da bizim Jlj-— ^ dj^j V

kavlimizdir. Binaenaleyh sualden olmayandir. Imdi sual ile

benim muradim ancak onunla telaffuzdur. Zira nefs-i emirde, ya

lafz ile, ya hal ile veyahut isti'dad ile sual la-buddiir (6).

Hz. §eyh (r.a.) balada atayayi, Hakk'a nazaran "zati" ve "esmai"

kisimlanna ve halka nazaran dahi "taleb ile" ve "talebsiz" varid olan

atay^ya taksim buvurmu§; ve talebsiz olan atayayi beyanen, balada U l^j

I j\ yti SjflpNi cjLT ,\y* Jtj_— dj£j V ya'ni "Atayadan ba'zisi da

sualden vaki' olmaz; gerek atiyye-i zatiyye olsun ve gerek esmaiyye olsun

miisavidir" demi§ idi. Taleb ile olan ve kism-i evvelden bulunan atay&yi

izah buyurduktan sonra, sjmdi de talebsiz olan ve kism-i saniden bulunan

atayayi izahen buyururlar ki: Sualden vaki' olmayan ataya demekten mura-

dim, ancak Hak'tan taleb olunan §eyin lisanen telaffuz olunmasidir. Ya'ni

"Ya Rab, bana §unu ver, bunu ver!" gibi sual-i lafzi ile varid olmayan at&-

yadir. Ve bu sual-i lafzi, hal ve isti'dad ile vaki' olan sualler anla§ilmamak

JlT Jju Jua£ OU d\ JL*j (1)
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igin kayd-i ihtirazidir. Zira sual mutlaka bu lie, suretten biriyle olur.

Lisan-i lafzi ile sual: "Ya Rab fakirim bana gma ihsan eyle!" demek

gibidir.

Lisan-i hal ile sual: Ac. ve susuz olan kimse gibidir ki, achgiyla toklugu

ve susamishgiyla suya kanmayi taleb eder. Binaenaleyh achk, toklugun

talebine bais olan bir haldir; ve hal ise, talebe sebeb olan seydir.

Lisan-i isti'dad ile sual: Bu da iki kisimdir. Birisi mec'ul olan

isti'dad-i cuz'inin lisaniyla; ve digeri gayr-i mec'ul olan isti'dad-i kiillinin

lisaniyla olur. /

isti'dad-i ciiz'i lisaniyla sual: Yeni dogan bir gocugun mumr-i sinm ile

biinyesi tekamiil ederek mesje ve tekelliime kabiliyyet gelmesiyle, mec'ul

ve muhdes olan bu isti'dad-i cuz'inin lisaniyla Hak'tan mesj ve tekellvim

taleb etmesi; ve keza bir fidanin biiyuyup tekemmiil ederek meyve vermek

kabiliyetini haiz bir aga^ olduktan sonra mevsiminde meyvesinin taleb-i

zuhuru gibidir. Bu atayada teahhur yoktur, husul-i kabiliyyeti miiteakib

zuhur eder.

isti'dad-i kiilli lisaniyla sual: ilm-i ilahide svibut bulan a'yan-i sabitenin

Hak'tan viicud-i hariciyi ve her bir ayn-i sabitenin kendi rmidebbiri ve

ruhu ve rabb-i hassi olan ism-i ilahi hazinesinde meknuz bulunan

kemalatin zuhurunu taleb etmesidir; ve bu ata dahi tahalliif etmez. Qiinkii

esma §uunat-i ilahiyyedir; ve §uunat, zatin muktezasidir; ve a'yan-i sabite

ise esmanin suveridir; ve bu esma hazinelerinde meknuz olan kemalat dahi,

onlann isti'dadatidir; ve mezahir-i kevniyye ise, a'yan-i sabitenin

suveridir.

imdi bir sey Hak'tan lisan-i lafzi ile sual olundugu vakit, eger lisan-i

hal ve isti'dada muvafik olursa icabet derhal vaki' olur; ve eger muvafik

olmazsa, teahhur eder. Ve lisan-i hal ve lisan-i isti'dad bir seyi sual ettigi

vakit, lisan-i lafzi vaki
1 olmaksrzm o §ey ihsan olunur; ve o seyin taleb

olunmaksizm verildigini zannederler. Halbuki i§ boyle degildir.

"Aglamayan gocuga meme vermezler" meseli me§hurdur. Binaenaleyh

ba'zi dualarda Jlj-Jl JJ JiyJl ya'ni "Ey talebden evvel ihsan veren!"

varid olmasi, ancak sual-i lafziye §amildir.
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imdi her ata mukabilinde bir hamd lazim geldigine ve talebsiz vaki'

olan ata-yi mutlaka da, hamd-i mutlak tekabiil eyledigine mebni Cenab-i

§eyh (r.a.) ata-yi mutlakla hamd-i mutlaki mukayeseten buyururlar ki:

Nitekim hamd-i mutlak ancak lafizda sahih olur; velakin

ma'nada onu halin takyid eylemesi labiiddiir, / Binaenaleyh seni

AHah'in hamdine ba's eden §eyin hamdi, sana ism-i fiil ile veya

ism-i tenzih ile mukayyeddir (7).

Ya'ni balada izah olundugu uzere ata sualsiz olmaz. O sual ile

mukayyeddir. Talebsiz olan ata-yi mutlak ancak sual-i lafziye nazarandir.

Binaenaleyh lafzan sual ve taleb vaki' olmaksizm varid olan ataya, ata-yi

mutlak deriz. Halbuki bu ata hakkinda lisan-i hal ve isti'dad ile ma'nen

sual vaki' olmu§tur. I§te bunun gibi hamd-i mutlak dahi lafza nazaran

hamd-i mutlaktir; yoksa ma'naya gore hamd-i mutlak degildir. Qiinkii o

hamdi bir hal takyid eder. Mesela karnin aciksa "Ya Rab bana taam ver!"

diye lafzan taleb etmeksizin Hakk'in atasi olarak, ewelce hanende mevcud

olan taami yesen bu bir atadir; fakat lafzan taleb vaki' olmadigi igin ata-yi

mutlaktir. Velakin ma'nen sen lisan-i hal ve isti'dadinla onu Rezzak'tan

taleb etmi§ idin. Bu i'tibar ile ata-yi mukayyeddir. §imdi, o taami yedin ve

"elhamdiilillah" dedin. iste bu hamd lafz i'tibariyle mutlak oldu. ^iinku

cemi'-i esmayi cami' olan Allah'a hamd ettin. Fakat ma'nada, esmamn

hepsine hamd etmedin. Belki Rezzak ismine hamd ettin. Ya'ni senin bu

hamdin, mesela Darr ve Mani' isimlerine degildir. Zira ata-yi nzk bu

isimlerden vaki' olmadi, ancak ism-i Rezzak'tan sudur etti. Ve keza

sihhatine ve hiisn-i endamina hamd ettigin vakit, onlar Bari ve Hafiz

isimlerinin mazhan oldugu igin, esma-i efalden olan bu isimlere hamd

etmi§ olursun. Binaenaleyh "elhamdiilillah" dedigin zaman, lafzan mutlak

olan bu hamdini, ma'nen bu i§lerin faili olan isimlere hamd etmi§ olmakla

takyid edersin. Veyahut "Allah'a hamd ve sena olsun ki bizi buna hidayet

eyledi" dedigin vakit, keza bu hamdin lafzan mutlak olur. Fakat ma'nen
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hamdin esma-i tenzihiyyeden olan Subbuh ve Kuddus isimlerine oldugu

igin, bu hamdini ism-i tenzih ile takyid etmi§ olursun.

/ Ve abdden olan isti'dada sahibinin §uuru yoktur; ve hale §uuru

vardir. Zira baisi bilir, o da haldir. Boyle olunca isti'dad,

sualin ahfasidir. Ve bunlari, ancak Allah'in kendileri hakkinda

sabika-i kazasi olduguna ilimleri, sualden men' eder.

Binaenaleyh onlar, Hak'tan varid olan §eyin kabulii igin

mahallerini hazirladilar ye niifuslarindan ve agrazlarindan gaib

oldular (8).

Ya'ni lisan-i kal ile vaki' olmayip, lisan-i isti'dad ile olan sualde,

abdin isti'dadina vukufu olmaz. ^iinkii derin ve gizlidir. Halbuki lisan-i

hal ile olan talebine sahibi vakiftir. (Jiinkii halin sahibi, bais olan §eyi bilir;

ve bais olan sey dahi halin kendisidir. Mesela aq olan kimse toklugu ister;

ve aglik bir haldir ki, bunu ancak sahibi bilir. Zira yamnda bulunan

kimseler, bir adamm a^ligini veya toklugunu bilmezler. Fakat lisan-i kal

ile olan suali, ba§kalan da i§itip bilir. Lisan-i isti'dad ile olan suale gelince,

bu hepsinden ahfadir; Qunkii ag olan kimse lisan-i isti'dad ile Hak'tan ne

nevi' ve ne mikdar nzk taleb etmi§ oldugunu bilmez. §u halde lisan-i kal

ile bir kimse "Ya Rab, karmm aq bana nzik ver!" dese, bu suali kendi ve

gayrileri bildigi icjn, gayet agik bir taleb olur. Fakat ac, olan bir kimse,

lafzan boyle bir talebde bulunmasa, halen toklugu taleb eder ve lisan-i hal

ile olan talebine sahibi vakif olur ise de gayrileri vakif olmaz; ve lisan-i

isti'dad ile olan sualine ne kendi ve ne de gayrileri vakif degildir; zM pek

gizlidir. Ve kism-i saniden bulunan talebsiz ataya sahibleri, ilm-i il^hide

kendilerinin a'yani ne vech ile sabit oldular ise, viicud-i halkide, ya'ni

alem-i diinyada, dahi oylece zahir olmalanna kaza-yi il^hi sebk ettigini

bildikleri igin, onlann ancak bu bilisteri, kendilerini sualden men' eder.

Binaenaleyh onlar Hak'tan hicbir §ey taleb etmeyip, kendi ism-i haslannm

hazinesinde meknuz olan ahvalin / zuhuruna intizarla varid olacak ahkami

kabul etmek iizere mahallerini, ya'ni mevrid-i ahval ve ahkam olan

kalblerini, ihzar ettiler; ve viicud-i Hakk'in mu§ahedesinde nefislerinin
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mu§ahedesinden ve Rab'lerinin tenfiz-i iradesinde garazlarinin talebinden

gaib oldular. Beyit:

Terciime: "Sen, bendeligi dilenciler gibi, ucret §artiyla ifa etme; zira

efendi, bende-perverlik revisjni bilir."

Ve Allah* in ona ilmi, onun cemi'-i ahvalinde, onun vucudundan

evvel, "ayn' min siibutu halinde iizerinde sabit olan §ey

oldugunu; ve Hak, ancak onun "ayn"inin ilimden Hakk'a i'ta

ettigi §eyi verdigini; ve o da siibutu halinde iizerinde sabit

oldugu §ey idigini bilen kimse, onlardandir. Boyle olunca

Allah'in ilmi ona nereden hasil oldugunu bilir. Ve ehlullahdan

bu sinifdan a 'la ve ek§ef bir simf yoktur. Binaenaleyh bunlar

sirr-i kadere vakiftirlar (9).

Kism-i saniden, ya'ni sual ile vaki' olmayan ataya ashabmdan bir simf

vardir. l§te bu siniftan bulunan arif bilir ki, kendisi Hakk'in §uunatindan

bir §e'n olan bir ismin mazhandir; ve onun alem-i diinyadaki viicud-i

unsurisinden evvel, ilm-i ilahide kendisinin ayn-i sabitesi siibut bulmus,

idi. Ve o ayn-i sabite, Hakk'in bir se'n-i zatisi olan ve kendisinin mudiri

ve ruhu bulunan bir ismin sureti idi. Ve o ismin isti'dad-i zatisi neden

ibaret idiyse, ilm-i ilahide, oylece sabit olmu§ idi. / Ve ayn-i sabitesinin

hin-i siibutunda, Hakk'in ne vech ile ma'lumu olmu§ ise, Hakk'in ona

verdigi §ey dahi, ancak ilm-i Hak'ta hasil olan §eyden ibarettir. Ve onun

ayn-i sabitesinin Hakk'a verdigi §ey dahi, kendi isminin mukteza-yi

isti'dadidir ki, onun ayn-i sabitesi bu isti'dad iizerine siibut bulmu§ idi.

i§te bunlan bilen kimse, kendi hakkinda Allah'in ilminin nereden hasil

oldugunu bilmi§ olur. Ve bu ikinci simfta bulunan ehlullah arasinda bu

zikr olunan siniftan a'la ve ek§ef olan simf yoktur. Qunkii bunlar balada

izah olunan sirr-i kadere vakiftirlar. Zira bilir ki, ezelde ilm-i ilahide ayn-i

sabitesi ne suretle Hakk'in ma'lumu olmu§ ise, Hak hukmiinu o suretle

vermi§tir. Ve onun ayn-i sabitesi §uunat-i zatiyyeden bir §e'n olan bir
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ism-i ilahidir; ve o ismin hazinesinde isti'dadimn muktezasi olarak,

meknuz olan ahval ve ahkam nelerden ibaret ise, her bir mevtinda evkat-i

muayyenesinde peyderpey zahir olacaktir. §u halde "Ya Rab, bana §unu

ver, bunu ver!" diye mutalebat-i miiteselsile ile beyhude yere gonliinii

uzmez. O ahkam ve ahvalin zuhuruna miiterakkib ve muntazir olur. Amma
zuhur eden ahval, tabiatina mulayim degil imi§, ne yapalim! Mazhan

oldugu ismin isti'dad-i gayr-i mec'uliinun muktezasi budur. Nefis ve

tabiatm tasarrufundan kurtulup, her zahir olam ho§ gorene a§k olsun!

Imdi bu bahis, Fususu l-Hikem in esas-i hakayik ve maarifi

oldugundan, layikiyla anla§ilmak iizere biraz daha izaha liizum goriindu.

#

Ilim maiuma tabi'dir

Ilim, Hakk'in sifatlanndan bir sifattir; ve Hakk'm sifati, Hakk'in

zatinda mundemic birtakim nisbetlerden ibaret olup zatiyla ber^ber

kadimdir. Ve her sifat bir ismin mense'idir. Mesela sifat-i ilimden Alim;

ve hayatdan Hayy; ve sem'den Semi'; ve basardan Basir; ve iradeden

Murid; ve kelamdan Mutekellim; ve kudretten Kadir ve Kadir; ve

tekvinden Mukevvin isimleri inbias eyler. Ve her bir isim, §uunat-i

zatiyyeden bir §e'ndir. Ve esma-i ilahiyye kiilliyyat cihetinden kabil-i

ta'daddir; fakat ciiz'iyyat cihetinden kabil-i hasr ve ta'dad degildir; Qiinkii

namutenahidir. Mesela Hayy ismi bir ism-i kullidir; onun tahtinda / 20

muharrik, muhassis, miimeyyiz, muhyi, muski ilh... gibi bir 50k esma-i

ciiz'iyye vardir. Ve bunlann her biri suver-i alemden bir suretin miirebbi-

sidir; ve o suret bit §e'n-i ilahinin bir ayinesi olup onda ale'd-devam o

ismin suver-i ahkami goriiniir. OLf ^ ^ ^ JT (Rahman, 55/29) Ya'ni

"Her an-i gayr-i munkasimde Hak bir §e'ndedir." Ve bu esmanin kaffesi-

nin musemmasi bir olup, ciimlesi o musemmanin aymdir; ve miisemma

ise Zat-i Hak'tir. Binaenaleyh esma dahi Zat-i Hak'la beraber kadimdir.

§u halde Hakk'in sifat ve esmasina olan ilmi, zatina olan ilmidir. Boyle



198 §IT FASSI

olunca "ilim" kadim, "ma'lum" da kadim olur. Ve "ilim ma'luma ta'bidir"

denilince, evvela ma'lum hadis olur, ba'dehu ilim de ona lahik olur,

ma'nasi anla§ilmamahdir. Ma'lumun ilme takaddumu, takaddiim-i zamani

degil, ancak takaddiim-i aklidir. Mesela "Falan kimse bildi
M
denilse, akil,

"Neyi bildi?" diye sorar. Demek ki akil, ma'lumu ilme takdim ediyor. i§te

aklen, evvelen "ma'lum" ve sonra da ona lahik olacak olan "ilim" mevcud
olmak lazim geldigi icjn, ilim ma'luma tabi' olmu§ olur. Ve ma'lum

olmayan sey murad olunamryacagmdan, irade de ilme tabi' olur. Ve irade

olunmayan §ey hakkinda, sarf-i kudrete mahal olmayacagindan, kudret

dahi iradeye tabi'dir.

Bu maarifin zevkine vusulden sonra anlarsin ki sen, sana verdin; ve

sen, senden aldin. §u kadar ki bu ali§ veri§ Hakk'in viicudunda ve

Hakk'in viicuduyla vaki' olmu§ ve olagelmekte bulunmu§tur. Bu alemde

her an-i gayr-i miinkasimde, eline gegen her bir meta' ister tab'ina

mulayim gelsin ister gelmesin, hep senin hazinendeki meta'dir. Beyhude

yere kimseye ta'n etme!

*

* *

/ Ve onlar dahi iki kisim iizerinedir: Ve bunu miicmelen bilen

onlardan biridir; ve onu mufassalan bilen de onlardan digeridir.

Ve onu mufassalan bilen miicmelen bilenden a'la ve etemdir.

Ztra o, kendi hakkinda olan Allah'in ilmindeki §eyi, ya Allah

Teala ona ayn-i sabitesinin ilimden Hakk'a i'ta ettigi §eyi i'lam

etmekle, veyahut ona ayn-i sabitesinden ve onun iizerine olan

ila-ma-la-yetenahi ahvalin intikalatindan ke§f etmekle bilir. O da

a'ladir. Zira onun kendi nefsine olan ilmi, Allah'in ilmi

menzilesinde olur. Qunku ilmin ahzi ma'den-i vahiddendir (10).

Ya'ni sirr-i kadere vakif olan smif iki kisim uzerinedir: Bir kisrm

Hakk'in ona ve ahval-i zahire ve batinesine olan ilmi, kendi ayn-i

sabitesinin muktezasi uzere oldugunu miicmelen bilir; ve onun bu ilm-i

icmalisi burhan ve iman ile olur. Ve diger kismi dahi bu sirr-i kaderi boyle
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burhan ve iman ile miicmelen degil, belki ke§f ve ayan ile mufassalan bilir.

Ve sirr-i kaderi mufassalan bilen, miicmelen bilenden daha all ve daha

tamdir. Qiinkii sirr-i kaderi mufassalan bilen kimse, kendi hakkinda, ilm-i

iMhide sabit olan seyi bilir. Ve bu bili§ dahi iki suretle olur: Ya Hak Teala

Hazretleri o kimsenin ayn-i sabitesinin ilm-i ilahide ne suretle malum
oldugunu ona bildirir. Eger o kimse bir nebi ise bu i'lam, Hak tarafindan

ona ya melek vasitasiyla veyahut kalbine ilka ve inzal ederek ta'lim ile

olur. Ve eger o kimse veliyy-i varis ise, onun ayn-i sabitesinin iktiza ettigi

ahval-i muayyenenin nelerden ibaret bulundugu kalbine ilka olunmakla

olur. ikinci suret dahi, Hak onun ayn-i sabitesini ve ayn-i sabitesi iizerinde

ila-ma-la-yetenahi ahvalin intikalatini kendisine kesf eder. Ve bu zat kendi

ayn-i sabitesinin diinyada ve ahirette iktiza ettigi ahvali musahede ettigi

gibi, cemi'-i a'yan-i sabiteyi dahi musahede eyler. Zira kendisinin ayn-i

sabitesi Hakk'm ilminin me'hazidir. Ve ayn-i sabite ise, viicud-i Hak'ta

Hakk'in aymdir. Ve sirr-i kaderi boyle kesf ile bilen, Hakk'in i'lami ile

bilenden a'ladir. Zira bu insan-i kamilin kendi nefsine olan ilmi, Allah'in

ilmi menzilesinde olur. Qiinkii Hakk'in ilmi, onun ayn-i sabitesinden /

me'huz oldugu gibi, kendisinin ilmi de yine buradan ahnmisttr.

Binaenaleyh her iki ilim ma'den-i vahidden ve bir menba'dan olmu§ olur.

Mesnevi:

Terciime ve izah: Evliyamn dami olan o hayal&t, bostan-i Huda

meh-rularimn aksidir. Ya'ni evliyada dahi birtakim hayalat vardir; ve onlar

da dam-i hayalata tutulur. Fakat zannetme ki onlann dam-i hayalati dahi,

sifat-i nefs^niyyeye esir olan kimselerin tutulduklan dam-i hayalat gibi,

alem-i sufliden miin'akis olan birtakim suver-i hayaliyyedir. Onlar

bostan-i Huda, ya'ni ilm-i ilahi meh-mlannin, ya'ni ayn-i sabitelerinin

aksidir.

Ancak §u kadar vardir ki, abd tarafindan o ilim, ayn-i sabitesi-

nin ahvali ciimlesinden onun igin sebk eden, Allahdan bir ina-

yettir. Onu, bu kesf sahibi buna, ya'ni ayn-i sabitesinin ahva-

line, Allah Teala muttali' kildigi vakit bilir. Zira suret-i viicud
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onun iizerine vaki' olan ayn-i sabitesine Allah Teala onu

muttali' kildikda bu halde Hakk'in bu a'yan-i sabiteye onlarin

ademi halinde olan ittila'ina vus'-i mahlukta, muttali' olmak

yoktur. (Jiinkii onlar niseb-i zatiyyedir. Onlar icjn suret yoktur j

(11).

Ya'ni gerek Hakk'in ve gerek abdin ilmi, ayn-i sabiteden me'huz

olmak i'tibariyle her iki ilim dahi bir menba'dan ise de, aralanndaki fark

budur ki, Hakk'in a'yan-i sabiteye olan ilmi bi-zatihidir; ve belki O'nun

ilmi a'yanm takririni multezim olmusUir. Fakat abdin ilmi Hakk'in

inayetiyle hasil olur. Ya'ni abde nisbetle / Hak tarafindan onun igin sebk

etmi§ bir inayettir; ve o inayet dahi, o abdin ayn-i sabitesinin cumle-i

ahvalindendir, ya'ni ayn-i sabitesinin gayr-i mec'ul olan isti'dadmin

lisaniyle Hak'tan taleb ettigi §eydir. Hak Teala bir kimseyi, kendi ayn-i

sabitesinin ahvaline muttali' kihnca, bu ke§if sahibi o in^yeti bilir.

Binaenaleyh abdin ayn-i sabiteye olan ilmi, ilm-i ilahide sabit ve muteayyin

olduktan sonradir. Halbuki Hak, bu a'yan-i sabiteye, taayyiin-i ilmiden

evvel, adem halinde iken dahi muttali'dir. Abdin hal-i ademde olan a'yan-i

sabiteye lttila'a takati yoktur. Qunku adem halinde sabit olan a'yan,

vahdet-i zatiyyenin nisbetleridir. Vahdet mertebesinde, niseb-i Hakk'in

viicud-i ilmileri ve onlann heniiz suretleri olmadigindan abdin onlan

bilmesi miimkin degildir. Qiinku bu mertebede niseb-i Hak kendi zatinin

"ayn"idir; ve ilim dahi niseb-i zatiyyeden bir nisbettir. Binaenaleyh

Hakk'in ilmi dahi, zatinin "ayn"idir. Vahdette mahhikiyyet i'tibari oldugu

cihetle, ilm-i mahluk dahi mevzu'-i bahs olamaz.

Imdi bu mikdar He biz deriz ki, muhakkak inayet-i ilahiyye,

ifade-i ilimde, bu abd i^in, bu miisavat ile sebk etti. Ve

buradandir ki, Allah Teala ^Ui ^ (Muhammed, 47/31) ya'ni "Ta ki

biz bilelim" buyurur. Ve o, ma'nasi muhakkak olan bir

kelimedir. O kendisine bu me§reb hasil olmayan kimsenin

tevehhiim ettigi §ey gibi degildir (12).
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imdi a'yan-i sabite ilm-i ilahide siibut bulduktan sonra, bu a'yan-i

sabite hakkinda hasil olan ilim, gerek Hak ve gerek abd icjn, bir

menba'dan miistefad olmu§ oldugundan, bizlere Allah'm inayeti olarak

hasil olan bu ilim ile deriz ki, bu abd igin Allah'in inayeti, a'yan-i

sabitenin gerek Hakk'a ve gerek abde verdigi ilimdeki bu miisavat ile sebk

etti. / Ya'ni Hak ile abd arasmda vaki' olan ilimdeki miisavat, ancak

a'yan-i sabite suretlerinin ilm-i ilahide peyda olmasmdan sonradir.

A'yan-i sabite vahdet-i ilahiyye mertebesinde hal-i ademde muzmahil ve

mustehlek iken, Hak'tan ba§ka onlarm ahvaline kimsenin ilmi lahik olmak

ihtimali olmadigindan, bu mertebede Hakk'in ilmi ile musavat mutasavver

degildir. ^unkii zuhur yoktur; ve abd, Hakk'in i'lam veya ke§fiyle ancak

zahir olan §eyi bilebilir. Diger taraftan abdin viicudu da yoktur. Mevcud

olmayan §eyin bi't-tabi' ilmi de olamaz. tste Hakk'in a'yan-i sabiteye olan

ilmi, onlann suver ve ahvalinden miistefad olmasi mertebesindendir ki,

Allah zu'l-Celal Hazretleri Kur'an-i Kerim'de: ^4*W! jjUs ]J££jj

(Muhammed, 47/31) Ya'ni "Biz sizi elbette imtihan ederiz, ta ki

sizden miicahid olanlan bilelim" buyurur. Ve (jJUj) ya'ni "Biz bilelim"

kelimesi, ma'nasi tahakkuk etmi§ olan bir kelimedir. Onun ma'nasi,

me§rebleri tevhid-i hakikiye miisaid olmayan, miitekellimin gibi tenzih-i

vehmi sahiblerinin tevehhiim ettikleri gibi degildir. Zira bunlar vahid-i

hakikiyi zatinin muktezasindan tenzih ederler. Halbuki bir §ey zatinin

muktezasindan tenzih olunmaz. Onlar Hakk'in ve halkin vucudlarmi

yekdigerinin gayn zan ettikleri igin, Hakk'in "Ta ki biz bilelim" kavlini

te'vil etmeseler, ilm-i Hak, gayrdan me'huz olmu§ olacagmi tevehhiim

ederler. Halbuki gayr nerededir ki, Hak ilmini oradan almi§ olsun?

Ilm-i Hak iki nevi'dir

ilm-i Hak, biri "zati", digeri "sifati ve esmai" olmak iizere iki nevi'dir:

ilm-i zati: Mertebe-i vahdette, viicud-i mutlak-i Hakk'in kendi zatina
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olan ilmidir. §uunat-i zatiyyeden ibaret bulunan sifat ve esma vahdet-i

zatiyyesinde mahv ve miistehlektir. Bu niseb zahir olmasa dahi, viicud-i

mutlak, yine viicud-i mutlaktir; ve kaffe-i nisebden ve onlann mezahiri

olan alemlerden ganidir. ^4)1 d[ (AnkebOt, 29/6). Bu ilm-i zati,

ilm-i icmalidir. Imdi mademki bu ilim Hakk'in kendi zatina olan ilmidir; ve

mertebe-i zatta, zatin zatiyyeti iizerine zaid olarak, onun kendi nisebinden

miitevellid kesret-i izafiyye yoktur; §u halde "bilmek", "bilen" ve "bilinen"

hep miittehiddir. Zira bunlann kaffesi nisebdir; ve niseb ise zatin "ayn"i

olarak cem' makamindadir. Binaenaleyh ilm-i zati, tahakkukta ma'lumlta

25 mutevakkif degildir. / Bu bili§in evveli yoktur, zat ile beraber olup

kadimdir.

Misal: Zeyd dedigimiz vakit efrad-i insaniyyeden §ahs-i vahid

tasavvur ederiz. Bu §ahs-i vahidin giilme, aglama, oksiirme, soyleme,

bilme gibi zatinin bircok nisbetleri ve sifatlan vardir; ve bu sifatlann her

birinden, gulen, aglayan, oksiiren, soyleyen, bilen gibi bircok se'nler ve

isimler inbias eder; ve bunlann ciimlesi Zeyd'in zatinin muktezasidir. Bir

kimse Zeyd'i bu niseb ve §uunatindan tenzih etmi§ olsa, onun bu tenzihi

dogru bir§ey olmaz. Zira bir kimse zatmin muktezasindan tenzih olunmaz;

ve bu niseb ve §uunat, Zeyd'in mevcudiyyetiyle beraber olup anzi degildir;

ve cumlesi Zeyd'in vahdet-i §ahsiyyesinde mahv ve miistehlektir. Ve
Zeyd, bu nisbetleri iginde bulunan "bilme" nisbeti ile, kendisinde giilme,

aglama, oksiirme, soyleme gibi birgok nisbetler bulundugunu bilir. i§te

Zeyd'in sukiin ve sukutu halinde olan bu ilmi, kendi zatina olan ilm-i

icmalisidir. Bu mertebede "ma'lum" Zeyd'in kendi zati oldugu gibi, bilme

ve bilen dahi yine kendidir. Bu ilmin tahakkuku i^in sonradan hasil olmu§

bir ma'luma ihtiyaq yoktur. Ya'ni Zeyd'in giilmesine, aglamasina,

oksiirmesine, soylemesine ihtiyag yoktur: Zeyd, bu ilminde, bunlann

zuhurundan miistagnidir.

Ilm-i sifati ve esmai: Viicud-i Hak mertebe-i vahdetten mertebe-i

vahidiyyete tenezziil buyurdukda, vahdette mahv ve muzmahil ve miittehid

olan esmanin suretleri ilm-i ilahide zahir olup birbirinden aynhrlar. Ervah

ve misal ve sehadet mertebelerine tenezziil etdikde dahi, o esma her bir
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mertebenin icabina gore bir libas-i taayyiine biiriinerek me§hud olur. Ve

her bir §e'n ile bir zuhuru vardir; ve her bir se'n her bir mertebede ne

suretle zahir olmu§ ise, o suretle Hakk'in ma'lumu olur. Binaenaleyh bu

ilm-i sifati ve esmai tahakkukta ma'lumata miitevakkiftir. Ve bu ilim, ilm-i

zatinin tafsilidir; ve taayyunatin zuhuru cihetinden ilm-i zatiye muzaf olmak

i'tibariyle onun gayndir; ve her bir §e'n bir suretle zahir oldukc,a bu ilim

teceddiid eder. Zira bi'l-kuvve mevcud olam bilmek baska, / zahir olani

bilmek yine baskadir.

Misal: Yukardaki misalde izah olundugu iizere Zeyd kendisinde

giilme, aglama, oksiirme, soyleme gibi sifat oldugunu bilir. Fakat bunlar

zahir olmadikca Zeyd'in zatinda miittehid ve heniiz kuvvededirler. Vaktaki

Zeyd guler, aglar, oksiirur ve soyler, i§te bu mertebe-i zuhurda bunlann

yekdigerinden ayn §eyler oldugu tezahiir eder; ve hande ve giryesinin tarzi

ve sureti kendine ma'lum olur. Ve bu ilim, Zeyd'in ilm-i zati-i icmalisinin

tafsili olur ki, bir ilm-i muzafdan ibarettir; ve bu ilim, bi't-tabi' evvelki

ilmin gayndir. Zira her ne kadar hande ve girye Zeyd'in ma'lumu idiyse

de, zuhur ettikten sonra o hande ve giryenin tarzi ve sureti ona tafsilen

malum oldu. §u kadar ki bu ilim Zeyd'e, Zeyd'in viicudunun haricinden

gelmedi. Belki bu ilmi Zeyd'in viicudu ve zati, Zeyd'e verdi. Ve Zeyd'in

bu ilmi her zuhurda teceddiid eder.

I§te bu izahattan dahi anla§ildigi iizere Hak Teala Hazretlerinin t&jLAj

f&j*
jiJL»WI jJUj (Muhammed, 47/31) kavlini te'vile mahal yoktur. "Ta

ki biz bilelim" kavlinin ma'nasi tahakkuk etmi§tir; ilm-i sifati ve esmaiye

raci'dir. Zira bu alem-i hiss ve §ehadette her bir mazhar, hangi libas-i

taayyiine buriinup zahir olmu§ ise o suretle Hakk'in ma'lumu olur.

Binaenaleyh mii'minler, bu diinyada miicahede ile muttasif olmadikca,

mucahid suretinde zahir ve o suretle de Hakk'in ma'lumu olmazlar.

Miinezzihin gayesi bu hudusu, ilimde, taalluk i^in kilmasidir. O
da bu mes'elede akh ile mutekellim olan kimse i^in vechin

a'lasidir. Eger o, zat iizre ilm-i zaid isbat etmese idi. /
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Binaenaleyh taalluku zat icjn degil, ilim iqin kildi; ve bununla

ehlullahdan sahib-i ke§f ve §uhud olan muhakkiktan ayrildi (13).

Ya'ni tenzih-i vehmi ve akli ile tenzih eden kimsenin en yiiksek

mertebesi j>- kavlinde beyan buyrulan ilimdeki bu hudusii, ya'ni ilmin

sonradan husuliinii, ilmin taalluku icm kilmasuhr; ya'ni "Hudus, zatin

aym olan ilmin hakikatinden degil, belki bilenin, taallukundandir"

demesidir. Eger akil ve nazar-i fikri ile miitekellim olan kimse, bu

mes'elede zat iizerine ilm-i zaid isbat etmese idi, bu kavil, a'la bir vech

olurdu. Binaenaleyh bu miinezzih, taalluku zat icjn degil, ilim igin kildi,

Halbuki bunda bir vech ile fesad lazim gelir. (Junku zat iizerine ziyade

olarak diger bir §ey isbat etti; ve iste bu sebeble de ehlullahdan kesf ve

§uhud sahibi olan muhakkiktan ayrildi. (Jiinku muhakkik indinde, alem-i

his ve §ehadette her bir mazharda zahir olan ilim, onlarin a'yan-i

sabitelerinin ma'dumiyyetleri halinde siibut bulan ilmin tafsilidir; ve bu ilim

z&t iizerine zaid bir §ey degildir. Nitekim balada misaller ile izah olundu.

Bundan sonra a'tiyata riicu' edelim. Imdi biz deriz ki,

muhakkak a'tiyat, ya zatiyyedir yahut esmaiyyedir. Zati olan

minah ve hibat ve atayaya gelince, o ebeden vaki' olmaz, ancak

tecelli-i ilahiden vaki' olur. Ve zattan olan tecelli dahi ebeden

vaki' olmaz, ancak mutecella-lehin isti dadi suretiyle vaki' olur.

Bunun gayri olarak vaki 1 olmaz (14).

Cenab-i §eyh (r.a.) yukanda ataya-yi ilahiyyenin sual iizerine vaki'

olan aksamim beyan buyurdugu sirada soz, isti'dad bahsine intikal etmis,

ve bu bahse taalluk eden esrar ve hakayiki / luzumu kadar beyan eylemi§

idi. §imdi de a'tiyatin, ya'ni atalarin, beyanma muba§eret buyururlar:

A'tiyat, ya zat-i uluhiyyetten gelir, buna "a'tiyat-i zatiyye" derler;

veyahut esma-i ilahiyyeden gelir, buna da "a'tiyat-i esmaiyye" denir. Zati

olan bahsjstere ve inayata ve atalara gelince bunlar, asla ve ebeden bir

^min hususiyyeti olmaksizm, ancak tecelii-i ilahiden vaki' olur. Bu ataya
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ister ulum ve hakayik gibi rabbani ve ruhani olsun; ve ister mal ve nzk ve

kadin ve evlad gibi cismani olsun miisavidir. Ve bu ma'rifet ma'rifetlerin

a'la bir kismidir; zira abdin zati §uhud-i Hak'ta mahv ve miistehlek olur.

Onun nazannda zat-i Hak'tan gayri hicbir §ey kalmaz; sifat ve efal kahr

mi? iste abd bu vakit "Allah" ism-i cami'inin mazhariyetiyle miiserref olur;

ve acz ve hayret, abde bu makamda hasil olur.

Sual: Zatin, zatiyyeti cihetinden alemlerden gani oldugu ve

binaenaleyh tecelliden mustagni bulundugu bundan evvel defaatle beyan

edilmi§ idi. §imdi de zatin tecellisinden bahs olunuyor. Bu ne demektir?

Cevap: §ubhe yoktur ki, zat zatiyyeti haysiyyetinden tecelliden

mustagnidir. Binaenaleyh viicud-i mutlak-i Hak, zat-i ahadiyyesi

hasebiyle tecelli etmez. Onun tecellisi ancak sifat ve esma icabidir.

Binaenaleyh ataya-yi zatiyye denilince, mertebe-i sifat ve esma olan zat-i

uluhiyyetin tecellisi anla§ilmalidir. I§te bu hakikati beyanen Cenab-i §eyh

(r.a.) buyururlar ki, zattan ebeden tecelli vaki' olmaz. Zira onun icm

gina-yi mutlak sabittir. Ve daha agikgasi budur ki, bi'l-farz zat-i

ahadiyyette miindemic ve bi'l-kuvve mevcud sifat ve esma bulunmasa, zat,

zatiyyeti iizere kahr ve ondan ebeden tecelli vaki' olmaz idi. Fakat onda

bi'l-kuvve birgok sifat ve esma bulundugundan ve onlar lisan-i

isti'dadlanyla zuhur taleb ettiklerinden, zat onlan tenfis edip kumm-i

gaybdan ihrac etti. Binanenaleyh zat-i uluhiyyetin tecellisi ancak

miitecella-lehin, ya'ni kendisine tecelli olunan seyin, isti'dadi suretiyle

vaki' oldu. Miitecella-lehin isti'dadi dahi zuhuru taleb eden ismin isti'dad-i

gayr-i mec'uludur. /

Imdi miitecella-leh, tecelliyi gordiikde, mir'at-i Hak'tan kendi

suretinin gayrini gormedi; ve Hakk'i gormedi. Ve kendi

suretini, ancak onun iginde gordiigunu bilmesiyle beraber, onu

gormek miimkin degildir, zahirde ayine gibi. Sen onda suretleri

gordiigiin vakit, muhakkak sen suretleri veyahut suretini ancak

onun iginde gordiigunu bilmen ile beraber, onu goremezsin.

Imdi Allah Teala bunu, tecelli-i zatisi igin, bir misal olarak ibraz
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edip onu nasb eyledi, ta ki miitecella-leh onu gormedigini bilsin.

Ve rii'yet ile tecelliye bundan daha yakin ve daha §ebih misal

yoktur. Ve ayinede bir sureti gordiigiin vakit, nefsinde ayinenin

cirmini gormege gah§. Elbette onu hicbir vakit goremezsin.

Hatta goriinen suretlerde bunun mislini idrak edenlerden

ba'zisi, suret-i mer'iyye rainin basanyla ayine araiarinda hasil

olduguna zahib oldu. Bu ona ilimden kadir oldugu §eyin

a'zamidir. Ve emr bizim dedigimiz ve ona zahib oldugumuz

gibidir. Ve biz bunu Fiituhat-i Mekkiyye'de beyan ettik (15).

Ya'ni tecelli-i Hani, miitecella-leh olan abdin isti'dadinm sureti iizere

zahir oldugu vakit, onun isti'dadina gore miiteayyin olur. Binaenaleyh o

tecellide miiteayyin olup zahir olan ancak miitecella-leh olan abdin

30 isti'dadinm / suretidir. §u halde tecelli-i ilahi abdin isti'dadinm suretine

ayine olur. Miitecella-leh olan abd, kendi isti'dadinm suretinde tecelli-i

ilahiyi mii§Shede ettigi vakit, viicud-i Hak ayinesinde kendi suretinden

gayrisini miisahede etmez; ve abd-i mutecella-lehin mii§ahede ettigi Hakk-i

mutlak degildir. Zira onun Hakk-i mutlaki mu§ahede etmesi miimkin

degildir. (Junku ilm-i ilahide siibut bulan ayn-i sabitesi Hakk-i mutlakin

§uunat-i zatiyyesinden bir se'ndir; ve tecelli-i ilahide abd-i mutecella-lehin

nazir oldugu §ey, ancak kendisinin ayn-i sabitesinden ibarettir. §uunat-i

ilahiyyeden birisini mii§ahede etmekle bi't-tabi
1

ayn-i kul olan Hakk'i

mu§ahede etmi§ olmaz. Ve Hakk-i mutlaki gormek miimkin olmamakla

beraber abd, kendi suretini ancak O'nun viicudu icmde gordugunii bilir,

Bu hal, alem-i histe ayine iqinde miin'akis olan sureti gormeye benzer.

Nitekim sen ayine icmde miin'akis olan suretleri veya kendi suretini, ayine

iginde gordiigiinii bilirsin; fakat bu ilmin ile beraber ayinenin cirmini

goremezsin. Ya'ni sen ayinedeki hayalin miisahedesinde miistagrak ve

onunla me§gul iken ayinenin sathini ve ayinenin sathiyla mesjul oldugun

vakit hayal-i miin'akisi mii§ahede edemezsin. Zira aym zamanda hem

hayali ve hem de ayinenin sathini gormek miimkin degildir. Maahaza

nazarmin aym zamanda her ikisine de ma'tuf oldugunu bilirsin. Iste
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ayinede rii'yet keyfiyyetini Allah Teala hazretleri tecelli-i zatisi iqin bir

numune ve misal olmak iizere alem-i his ve §ehadette izhar edip, nasb

eyledi. Ta ki abd-i miitecella-leh, Hakk-i mutlaki gormeyip, ancak kendi

suretini gdrdugiinii bilsin. Ve bu alem-i dunyada tecelli-i zati iqin bu

misalden fehme akreb ve zat-i aliyyenin rii'yetine en ziyade mii§abih bir

misal yoktur. Nazarin ayinede zahir olan surete miin'atif oldugu vakit,

kendince ayinenin cirmini ve sathini gormeye gali§ bakahm. Muhakkak

surette aym zamanda hem suret-i hayali ve hem de cirm-i mir'ati

goremezsin. l§te bunun gibi Hakk'in mir'at-i viicudunda zahir olan ayn-i

sabitenin suretini mu§ahede ettigin vakit, viicud-i Hakk'i mu§ahede

edemezsin. Maahaza mii§ahede ettigin / sureti Hakk'in viicudu icjnde

mii§ahede edersin; ve sen zannedersin ki, gordugiin suret Hakk'in

suretidir. Fakat o me§hud olan suret Hakk'in degil, senin suretindir. Hatta

ayinedeki suretin rii'yeti halinde ayinenin sathi goriilemedigini idrak eden

kimselerden ba'zisi, ayinede goriilen suretlerin, ayineye nazar eden

kimsenin goziiyle, ayine arasinda hasil olduguna ve ayinede olmadigma

zahib oldu. Bu zehab o kimsenin kudreti yettigi ilmin nihayetidir ve

a'zamidir. Halbuki i§in hakikati bizim izah ettigimiz ve ona zahib

oldugumuz gibidir. Ve bu izahati biz Fiituhat-i Mekkiyye'de beyan

eyledik.

Cenab-i §eyh (r.a.) Fiituhat-i Mekkiyye'nin altmi§ uQiincii babinda

buyururlar ki: "Hayal mevcut degildir, ma'dum da degildir; ma'lum

degildir, mechul de degildir; menfi degildir, musbet de degildir. Nitekim

insan, ayinede suretini idrak eder. Bir vech ile suveri idrak ettigini kat'an

bilir; ve onda gordiigii §ey'in rikkatinden na§i bir vech ile de kat'an suretini

idrak etmedigini bilir. Mir'&tin cirmi biiyiik oldugu vakit, suretini de

nihayet derecede buyiik goriir; ve muhakkak kendi suretinin, gordiigii

§eyden daha kiigiik olduguna hiikmeder. Ve kendi suretini gordugiinii de

inkara muktedir degildir; ve bilir ki mir'atta olan onun sureti degildir; ve o

suret onunla ayine arasinda kain degildir. Ve ister kendi sureti olsun ve

ister gayrisi olsun harigten onda olan suret-i mer'iyyeye §ua'-i basann

in'ikasmdan hasil degildir. Zira eger boyle olaydi, sureti, mikdan iizerine

ve bulundugu §ey iizere idrak eder idi. Ve o suretin parlak bir kihcta tulden
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ve arzdan rii'yeti bizim zikr ettigimiz seyi beyan eder. Bila-§ekk kendi

suretini gordiigunii bilmekle beraber o, kendi suretini gordiigii kavlinde

sadik da degildir, kazib de degildir. imdi o suret-i mer'iyye nedir ve onun

mahalli neresidir ve se'ni nedir? Binaenaleyh o suret menfidir, sabittir;

mevcuddur, ma'dumdur; ma'lumdur ve mechuldur. Abd bu hakikati

idrakinde acz ve hayrete dii§tugu vakit, bilmesi ve mutehakkik olmasi icin,

Hak Teala Hazretleri bu ayinede ru'yet keyfiyetinin hakikatini abd igin

darb-i misal olarak izhar etti. Ve ayine ile hayal, mezahir-i alemden oldugu

halde, / abdin indinde hakikatiyle bir ilim hasil olmadi. tmdi abd ona

muhalif olan §eyin hakikatini bilmek hususunda daha aciz ve daha cahil ve

hayrette daha §ediddir."

Ve sen bunu tattigin vakit, mahluk hakkinda onun fevkinde bir

gaye olmayan gayeyi tattin. Boyle olunca bu derecelerden daha

yiiksegine terakki etmede tama' etme ve nefsini yorma! Bundan

a'lasi asla vaki' degildir; ve ondan sonrasi ancak adem-i

mahzdir (16).

Ya'ni, ey ma'rifetullah iqin yar olmu§ olan insan! Bil ki, viicud-i

mutlak-i Hak, mertebe-i ltlakta bulundukga higbir §eyle miiteayyin olmaz.

O'nun taayyiinii ancak zat-i mutlakinda miindemic niseb-i zatiyyesiyledir.

O niseb-i zatiyye, ki onun sifati ve esmasidir, zuhur talebinde

bulunduklan igin viicud-i eltaf-i Hak, onlann hususiyyetleri ve isti'dadlan

suretine gore, her bir mertebede miiteayyin olarak zahir olmu§tur. Ve

viicud-i mutlakin bu taayyiinati §uunat-i zatiyyesinin ayineleridir.

Binaenaleyh viicud-i mutlak-i Hak mertebe-i sifata ve esmaya tenezziil

buyurdukda, ilk once ilm-i ilahide peyda olan ve senin miidebbirin ve

ruhun bulunan ism-i hassinin suretidir; bu da senin ayn-i sabitendir.

Demek ki, Hak senin Rabb-i hassinin suretine gore mertebe-i ilimde

miiteayyin olmusUir; ve ilk ayine senin ayn-i sabitendir. Binaenaleyh Hak

sana tecelli-i zati ile tecelli buyurdukda, sen Hakk'i ancak ayn-i sabitenin
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suretinde mu§ahede edersin; ve bu mii§aheden Hakk'm viicudunda vaki'

olan bir mu§ahededir. Imdi eger sen bu mu§ahedede "Hakk'i gordum"

dersen yalan sdylersin. Qunkii Hak, bila-hicab kunh ve hakikatiyle

goriilmez. Ve eger "Hakk'i gormedim" dersen, bu dogru degildir. Qiinku

rii'yeti miimkin oldugu kadar ayn-i sabitenin ayinesinde Hakk'i mii§ahede

ettin. Nitekim balada gegen ayine misalinde bu keyfiyyet tavazzuh etti. /

Zira ayinede gordugun suret, senin suretin oldugunu iddia etsen bu

kavlinde sadik da degilsin, kazib de degilsin. Iste sen bu ilmin zevkme

vasil oldugun vakit, oyle bir gayeye vasil olmu§ olursun ki, onun

fevkinde mahluk i^in ba§ka bir gaye yoktur. Bu zevk mahlukun

miinteha-yi zevkidir. Bundan daha yuksek bir dereceye vasil olacagim

diye beyhiide yere kendini iizme ve daha al'asina tama 1 etme! Qiinku

bundan otesi adem-i mahzdir; ve zat-i mutlakta mahv ve istihlaktir. ZM
sen, taayyiin-i kesifin ile sensin; ve taayyiinun ise viicud-i mutlaka muzSf

olan bir viicud-i i'tibari olup onun §ani ademiyyettir. Cemi'-i meratibin

icabina gore zahir olan taayyiiniin kalkinca, artik sen, sen degilsin; o

senlik adem-abada gider ve mahlukiyyet takazasi da zail olur. Ve

mahlukiyyet mevcut olmadigi halde, bir mahlukun Hakk'i miisahedesi de

mevzu'-i bahs olamaz.

Imdi nefsini gormekte O senin ayinendir; ve sen esmasmi ve

esmasmin zuhur-i ahkamini rii yet etmesinde O'nun ayinesisin.

Halbuki O'nun "ayn"inin gayri degildir. Boyle olunca emir,

muhtelit ve munketim oldu. Binaenaleyh bizden ilminde cahil ve

hair olan kimse "Idrakin idrakinden acz, idraktir" dedi. Ve

bizden bilen kimse bunun gibi demedi; ve o kavlin a'lasidir.

Belki ilim, ona siikutu i'ta etti, aczi i ta etmedi. Ve bu, ilm-i

billahin a'lasidir; ve bu ilim, ancak / hatem-i rusiil ve hatem-i

evliya i^in hasildir. Ve onu enbiya ve rusiilden bir kimse

gormez, ancak resul-i hatem mi§katindan goriir; ve evliyadan bir

kimse gormez, ancak veliyy-i hatem miskatmdan goriir (17).
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Ya'ni viicud-i Hak senin ayinendir. Sen kendi nefsini onda mu§ahede

edersin. Zira sen zat-i ahadiyyesinde mahfi, onun bir §e'ni idin. Kendi

viicuduna vaki' olan tecellisi ile, o §e'nin sureti onun ilminde peyda oldu.

Ve yine o viicudun her bir mertebeye vaki' olan tenezziiliiyle, o suret-i

ilmiyyen ile z&hir oldun. Ve §imdi alem-i diinyadaki halin dahi boyledir; ve

bundan sonra gidecegin alem-i berzahta ve alem-i ha§irda ve dar-i naimde

dahi yine boylesin. Eger sen bu diinyadaki taayyiiniine muzaf olan niseb

ve sifatmdan, ya'ni sifat-i nefsaniyyenden, soyunmu§ olsan, viicud-i

Hak'ta ayn-i sabiteni goriirsiin. Binaenaleyh Hakk'in viicudu kendi

nefsini gormekte sana ayine olmu§ olur. Ve keza sen insan suretinde

miiteayyin oldugun ic,in, Hakk'in kaffe-i esmasina mazhar ve o esmanin

zuhur-i ahkamma miistaidsin. Zira Allah Adem'i kendi sureti, ya'ni sifati,

iizerine halk eyledi. Binaenaleyh Hak cemi'-i §uunatimn zuhur-i

kemalatini senin viicud-i izafinde miisahede eder. §u halde senin viicudun

dahi esmasini mu§ahede etmekte ve esmasinin zuhur-i ahkaminda

Hakk'in ayinesi olmu§ olur. Halbuki zat-i ahadiyyenin nisebi ve §uunati

olan esma-i ilahiyye, zat-i Hakk'in gayn degildir. Imdi Hakk'in viicudu

sana ve senin viicudun dahi Hakk'a ayine olmakla emr-i viicud birbirine

kan§ti ve ibham zuhura geldi. Nitekim Hallac-i Mansur Hazretleri

buyurur: Beyit:

Terciime: "Ayn-i viicudda olan bu "ayn" sen misin, yoksa ben miyim?

ikilik isbatindan hem seni ve hem de beni tenzih ederim."

l§te emr-i viicudda hasil olan bu ihtilat ve ibhamdan dolayi verese-i

muhammediyyinden olan ba'zimiz hayrete dii§erek ilminde cahil oldu. Ve

35 nitekim Hz. Ebu Bekri's-Siddik (r.a.) Efendimiz / 4^1 iMpSfl ii^p^
Ya'ni "Idrakin nihayeti, emr-i viicudu hakikat-i hal iizere idrak

edebilmekten aczini ikrar etmektir." Ve bu bir hayrettir ki, ilmin neticesi

oldugu igin makbul ve matlubdur. Zira hayrete dii§en kimseyi, ilmi iki

taraftan bir tarafta karar ettirmez. Ve (S.a.v.)*Efendimizin tjJ- ^j ^

j

Ya'ni "Ya Rab, benim sende olan hayretimi ziyaitelestir!" buyurmalan bu
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hayret hakkindadir. Ve keza veres-i muhammediyyinden olan ba'zimiz

bildi ki, Hakk'in viicudu halka ve halkin viicud-i izafileri dahi Hakk'a

ayinedir. Emr-i vucudun boyle oldugunu bildikten soma zikr olunan sozler

gibi bir soz soylemedi ve izhar-i acz etmedi. Belki kemal-i ma'rifetinden

siikut etti; ve ilmi ona acz getirmedi. Ve bu ilmin sahibi alim-i billah olan

taifenin a'lasidir. Ve bu ilim bi'l-asale ancak hatem-i rusiil ve hatem-i

evliya iqin hasildir. Ve o ilmi enbiya ve rusiilden goren, ancak resul-i

hatemin mi§katindan mli§ahede eder; ve evliyadan goren dahi, ancak

veliyy-i hatemin mi§katindan goriir. Burada hatem-i evliyadan murad,

hatem-i velayet-i muhammediyyedir.

Ma'lum olsun ki, balada zikr ve tavzih olunan ilim, ancak hakikat-i

muhammediyye igin hasildir. Ve onun dahi zuhuru ve butunu vardir; ve

gerek zahir ve gerek batini iqin ahadi, cem'i, kemali bir taayyun

mevcuddur. Hakikat-i muhammediyyenin zahiri cemi'-i hakayik-i ilahiyye

ve kevniyyeyi cami'dir. Batini ise, bevatin-i ilahiyye ve evsaf-i

rabbaniyyeyi havidir. Zahiri mi§kat-i hatem-i enbiya, batini dahi miskat-i

hatem-i evliyadir. Hatem-i rusiiliin kendisi, ilm-i mezkuru hatem-i evliya

olan kendi batinindan ahr; ve resullerin kaffesi, velayetleri cihetinden,

hatem-i rusiilden ahrlar. Velakin gerek hatem-i rusiil ve gerek diger

resuller bu ilmi izhar etmezler. Zira vasf-i risalet men' eder. Fakat hatem-i

rusiiliin batini, hatem-i evliya suretinde zahir oldugu vakit, bu ilmi izhar

eder. Nitekim bu kitab-i Fususu l-Hikem in miin§isi Cenab-i §eyh-i

Ekber ve misk-i ezfer (r.a.), hatem-i rusiiliin hatem-i evliya suretinde zahir

olan batini bulundugundan, resul-i hatemin mi§katmdan ahz eyledigi bu

ilmi izhar buyurmu§lardir. /

Hatta muhakkak rusiil o ilmi ne zaman gorseler, ancak hatem-i

velayet mi§katindan goriirler. Zira risalet ve nubiivvet, ya'ni nii-

biivvet-i te§ri' ve risalet-i te§ri' munkati'dirlar. Velayet ise ebe-

den munkati' olmaz. Murseller evliya olduklarindan dolayi zik-

rettigimiz ilmi ancak hatem-i evliya mi§katindan goriirler. Boyle

olunca onlarin madunu olan evliya nasil olur da ondan almazlar?
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Her ne kadar hatem-i evliya, hukiimde hatem-i rusiilun te§ri'den

getirdigi §eye tabi' ise de bu, onun makamina kadh vermez; ve

bizim zahib oldugumuz seye de miinakiz olmaz (18).

Ma'lum olsun ki, velayet "vav"m fethiyle, "hakim ve mutasarnf

olmak" ma'nasinadir. Bunun da enva'i vardir:

1. Velayet-i mutlaka-i ilahiyyedir. Bu velayet cemi'-i enbiya ve

evliyadaki velayati c&mi' ve kaffe-i esjamn viicuh-i hassalanni ve

bi'l-cumle mevcudatin a'yan-i sabitelerini ve hakayiki mu§temil olan

velayettir. Ve bu i'tibar ile "Veli" esma-i ilahiyyedendir. Nitekim ayet-i

kerimede buyrulur: **~JA Jjs'yZ3 (§ura, 42/28).

2. Velayet-i hassa-i muhammediyyedir. Bu velayet dahi cemi'-i esma

ve sifat-i ilahiyyeyi cami' olan ve kaffe-i hakayik-i viicubiyye ve

imkaniyyenin me'haz-i feyzi bulunan mertebe-i ilahiyyedir. Buna "miskat-i

hatem-i velayet" derler. Evvelki velayet ile bu velayet arasindaki fark

taayyiinden ibarettir. Ve bu velayet h&tem-i enbiyanm batimdir; ve bu

makam, makam-i Muhammed'dir. Nitekim Hak TeSla buyurur:

bj^>~. L.U- dlj dk*~> (Isra, 17/79) Ve cemi'-i evliya ve enbiya ilimlerini

buradan ahrlar. Binaenaleyh cemi'-i enbiyanm getirdikleri §erayi*,

hakikatte ser'-i Muhammedi idi. Bunun icjn (S.a.v.) Efendimiz: (Jp cuUp

jij-^-^j o$p\ buyurdular. imdi evliya varis-i enbiya olduklanndan,

onlardan her kim ki o hususiyyetin varisi ise,ona "Muhammedi" derler. Ve

her kim velayet-i Iseviyye'nin varisi ise, ona Isevi derler; ve Ibrahimi ve

ishaki ve Ya'kiibi ve Musevi ve sair enbiya (aleyhimu's-selam) buna kiyas

olunsun. Ehl-i hakikatin istilahinda "falan veli falan peygamberin / kademi

veya kalbi uzerindedir" denildikde bu ma'na anlasjlmahdir; ya'ni o

peygamberde olan ulum ve tecelliyat ve halat bu veliye o peygamberin

vasitasiyla "mi§kat-i hatem-i velayef'ten hasil ve vasil olur demektir.

Binaenaleyh o veli Muhammedi-i ibrahimi veyS Muhammedi-i Musevi

veya Muhammedi-i Isevi olur.

Velayet-i muhammediyye de iki nevi'dir: Evvelkisi budur ki, tasarruf-i

ma'nevi ve suri beynini cami'dir. Alemde ma'na hasebiyle tasarrufu, kutup
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hakkindaki tasarrufu gibidir; ve suret hasebiyle tasarrufu, selatin

hakkindaki tasarrufu gibidir. Bu da iki nevi'dir: Birincisi hilafete makrun

olur. Ikincisi hilafete makrun olmaz. Velayet-i muhammediyyenin ikinci

nev'i, tasarruf-i suri ve ma'nevi beynini cami' olmaz.

Sair enbiyanin velayetinden ibaret olan velayet-i muhammediyye,

Fiituhat-i Mekkiyye'de beyan buyruldugu iizere dort nevi' iizerinedir. Bu
dort nevi'den her bir nev'in bir hatemi vardir.

Suri ve ma'nevi tasarruf beynini cami' olup makrun-i hilafet olan

velayet-i muhammediyyeden birinci nevi' hatem, Ali ibn Ebi Talib

(kerremallahu vecheh ve radiyallahu anh) Efendimiz hazretleridir. Zira

Hulefa-i ra§idinin ahiridir. Kale (A.s.): c-*jl»j djW c^juj Bu
hateme "hatem-i kebir" denir.

Tasarruf-i sun ve ma'nevi beynini cami' olup hilafete makrun olan

velayet-i muhammediyyeden ikinci nevi' hatem, Mehdi (ala nebiyyina ve

aleyhi's-selam) hazretleridir ki, ahir zamanda zahir olur; ve ismi

Muhammed'dir; ve hilkat ve stirette Resulullah (s.a.v.) Efendimize

mu§abihtir; arama hulkta onun madunundadir. Ondan sonra hi^ bir veli

sultan olmaz. Bu velayet onunla hatm olur; ve ona "hatem-i sagir" derler.

Nitekim §eyh-i Ekber (r.a.) onu Fiituhat-i Mekkiyye'lerinde beyan

buyurmu§tur.

Velayet-i muhammediyyeden iicuncii nevi' hatem, bu kitabin sahibi

§eyh-i Ekber Muhyiddin Ibn Arabi (r.a.) efendimizdir. Ona "hatem-i

asgar" derler. Zira o tasarruf-i suri ve ma'nevi beynini cami' ve fakat

yalniz tasarruf-i ma'neviye malik olup, makrun-i hilafet olmayan nev'-i

velayetin hatemidir.

Velayet-i muhammediyyeden dordiincii nevi' hatem, Isa ibn Meryem
(ala nebiyyina ve aleyhi's-selam)dir ki, ondan sonra hicbir veli mevcud

olmaz. Ya'ni velayet-i amme onunla hatm olur. Ona da "hatem-i ekber"

derler. Ondan sonra bu devr tamam olup kiyamet kopar. Ya'ni mevfium

olan suretler mvirtefi' olur. Ve J^j^-J^ *M a§ikar olur. (§erh-i

Bosnevi ile Envaru r-Rahman'dan hulasaten iktibas olundu).

Bu izahat anla§ildiktan sonra metnin serhi boyle olur: Peygamberler
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zikr olunan ilmi her ne vakit gorseler, ancak hatem-i evliya miskatindan

goriirler. Ve mi§kat-i hatem-i evliya, velayet-i hassa-i muhammediyyedir

ve makam-i mahmuddur; ve o ilmi oradan cihet-i velayetleriyle ahrlar,

cihet-i nubuvvetleriyle almazlar. Ve hatta her bir peygamber nubuvvetini ve

seriatinin ahkamini bile velayetiyle ahr. Zira peygamberin iki ciheti vardir:

Birisi halka nisbeten onun kemalidir ki, bu da havadis-i ekvana miiteallik

olan ahkamin tebligidir; ve o, bu teblig i'tibariyle resul ve §ari'dir; ve onun

niibiivveti dahi tesriiyyedir. Digeri onun Hakk'a nisbetle olan kemalidir ki,

/ bu da gaybdan ihbar ve Hakk'm zatim ve sifatim ve esmasmi ta'rifdir.

Ve bu ihbar i'tibariyle velidir; ve niibuvveti dahi tahkikiyyedir. Ve risalet-i

te§ri', niibiivvet-i te§ri' halka taalluk ettigi ve halkta fena buldugu i^in

munkati'dir. Fakat onun makam-i velayeti Hakk'a taalluk ettigi ve Hak'ta

baki bulundugu iq'm ebeden munkati* degildir. Ve her bir peygamber veli

oldugundan, bu ilmi ebedi dugar-i inkit§' olmayan velayetleriyle, cemi'-i

velayeti muhit ve cami' olan mi§kat-i hatem-i velayetden ahrlar.

Binaenaleyh onlann madununda olan ve bir peygamberin §eriatma tabi'

bulunan evliyanin Hakk'a taalluk eden ulumu o mi§katdan almalan

evla bi't-tariktir. Ve hatem-i evliyanin, hatem-i rusiil tarafindan getirilen

§eriata tabi' olmasi makamin ulviyyetine kadh ve noksan vermez. Ve

biz batinlan hasebiyle evliya olan enbiya ve rusulu^i ilimlerini onun

mi§katindan aldiklanna z^hib olmu§ idik. Bu hal bizim,§u zehabimiza da

miinSkiz olmaz. Zira hatem-i evliya, hatem-i enbiyanin batiniyla

miiteayyin olan zat-i saadet-simattir ki, zahirde hatem-i enbiyanin getirdigi

§eriata tabi'dir. Ve kendisi bir kanun ve §eriat sahibi degildir. Bu zat-i

§erifin cismi ve sureti her ne kadar Muhammed (s.a.v.) Efendimizin gayn

ise de, batini aymyle Muhammed Mustafa (s.a.v.) dir. Ve alem-i §ehadette

cismen miiteayyin olan hatemii'l-enbiya Muhammed (aleyhi's-salatii

ve's-selam) Efendimiz dahi getirdigi kavanin ve ahkam-i §er'iyyeyi kendi

batinlan olan hatem-i velayetten ahz buyururlar idi. Ta'bir-i digerle

soyleyelim: Ezmine-i muhtelifede hatem-i evliyanin cismi ve sureti degisjr.

Fakat ma'na yine o ma'nadir; onda asla tebeddiil yoktur. Binaenaleyh
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hatem-i evliya hangi bir zamanda, her hangi bir suret iizerine olursa olsun,

hatem-i enbiyanin seriatma tabi' olmakla beraber, bi'l-ciimle evliyanm

ulumda me'haz-i feyzidir. Nitekim Hz. Mevlana Celaleddin (r.a.)

efendimiz nefs-i nefislerinden ihbaren buyururlar: Beyt:

Terciime: "Actalar kenz-i fiiyuzu olunuz hil'at-pu§

Mustafa geldi yine ciimleniz iman ediniz." /

Binaenaleyh o, bir vecihden enzel olur ve bir vecihden de a'la

olur. Ve tahkikan bizim zahir-i §er'imizde Omer'in Bedir esirleri

hakkinda, onlara hiikm etmekle vaki' olan fazli ve hurma

agacinin telkihi hakkinda, bizim zahib oldugumuzu miieyyid

olan §ey zahir oldu. Binaenaleyh kamil icm her §eyde ve her

mertebede kendisi icjn tekaddiim hasil olmak lazim gelmez; ve

ancak nazar-i raciil, ilm-i billah meratibindeki tekaddiimedir;

onlarin matlabi oradadir; ve havadis-i cihana gelince, onlarin

havatirinin ona taalluku yoktur. Boyle olunca bizim zikr

ettigimiz tahakkuk etti (19).

Ya'ni hatem-i evliya, ahkam-i §er'iyyede hatem-i rusiile tabi' olmasi ve

ilm-i serfati ondan ahz etmesi cihetinden Mtem-i rusulden daha a§agi olur;

ve hatem-i rusiil ulumu onun mi§katmdan aldigi cihetten, hatem-i evliya

hatem-i rusulden daha yuksek olur. Binaenaleyh hatem-i evliya hfitem-i

enbiya olan (s.a.v.) Efendimiz'in batinlari olan hatem-i velayet, zahirleri

olan hatem-i nubiivvetten bir vecihden enzel, bir vecihden a'la olur. Bir

seyin bir vecihden asagi, bir vecihden yukan olduguna delilin nedir

diyecek olur isen, zahir-i §eriatimizda Hz. Omer (r.a.)in Bedir

muharebesinde ahnan esirler hakkindaki hukmiiyle, (S.a.v.) Efendimiz'in

hurma agacjarinm terk-i telkihi hakkindaki hiikmiine nazar et!

§6yle ki, Bedir muharebesinde ehl-i islam musnklere galebe etmi§

ve onlardan yetmi§ esir almi§ idi. (S.a.v.) Efendimiz esirler hakkinda

icrasi lazim gelen muameleye dair ashab-i kiramiyla isti§are buyurdu.
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Hz. Siddik (r.a.) "Ya Resulallah bunlar bizim akraba ve taallukatimiz-

dandir; bir mikdar para ahp onlan azad edelim" buyurdu. Diger ashab-i

40 kiram dahi bu re'yi kabul ettiler. Ve Hz. Omer (r.a.) / "Bunlar kufrun

imamlandir; hepsini katl edelim" buyurdu. Ve Cenab-i Muaz (r.a.) dahi

Hz. Omer'e istirak eyledi. Risalet-penah (s.a.v.) Efendimiz Hz. Siddik'm

re'yini tasvib buyurdular ve oyle yaptilar. Onu miitakib bu ayet-i kerime

nazH olduj UJlj U o^LJ^\ ^^ J]J\ 4 a£ of oir U^ v1op jji^t
r
^lj jl, 4ljl Lik" H') ^ s^-Vl 1/ (Enfal,

8/67-68) Ya'ni: "Yedinde, yer yuziinde katl-i kesir ika' eden esirler

bulunan bir peygambere fidye almak layik olmadi. Siz meta'-i dunyayi

istersiniz. Halbuki Allah, ahireti murad eder. Allah Teala hukmunde
azizdir. Eger sizin muahaze olunmamamz i$in, Allah'dan ezelde hiikum

mesbuk olmasa idi, aldigmiz sey hakkinda azim azab olurdu." Bunun
uzerine (S.a.v.) Efendimiz aglayip buyurdular ki: "Eger azab nazil olaydi,

Omer ve Muaz (r.a.) dan ba§kalan kurtulmaz idi". Zira Sa'd b. Muaz
hazretleri dahi Cenab-i Omer'in re'yinde bulunmus, idi. Binaenaleyh Hz.

Risalet-penah bu hususta her ikisini de orada hazir olanlann uzerine tafdil

buyurdu; ve nefs-i nefis-i Risalet-penahi dahi bi't-tabi' huzzar arasinda

idi.

Ve keza ashab-i kMm hurma agacjarmi asjlamak mi, yoksa terk etmek
mi miinasib oldugunu Fahr-i alemden sual ettiler. Cevaben: J^ Jt>\ U

°/ UjTj Ya'ni "Eger terk olunurlarsa cogalir zannederim" buyurmalan
uzerine ashab a§iyi terk ettiler. O sene hurma az oldu. Bunun uzerine

Risalet-penah Efendimiz: ^Ua-c ^1 ^1 ya'ni: "Siz dunyamzin
isterim* daha iyi bilirsiniz" buyurdu; ve bu hususta ashabin fazhm isbat

eyledi. Iste bu iki delil-i ser'i, kamil icm her seyde ve her mertebede

tekaddum hasil olmak lazim gelmedigini gosterir. Zira bu zikr olunan

fazail-i ciiz'iyye niibuvvetin muktezasindan degildir. Baskalannda
bulunup da nebide bulunmamasi, onun nubiivvetine noksan vermez.

Ricalin ve ehl-i kemalin nazan bu gibi fazail-i ciiz'iyyeye degil, ancak ilm-i

billah meratibindeki tekaddumedir. Onlann matlabi bu mertebelerdedir.

Onlar kisjyi ilm-i billah mertebelerindeki faziletleriyle olgerler. Havadis-i
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ekvana ve vukuat-i cihana hatirlanni ta'lik edip bunlara miiteallik olan

fazail-i ciiz'iyyeye asla ehemmiyet vermezler. Zira bunlann ciimlesi

cemal-i vahdetin hicabidir. Iste bu izahat ile, "hatem-i evliya bir vecihden

enzel ve bir vecihden a'ladir" kavlimiz tahakkuk etti./

Vaktaki Nebi (s.a.v.)e nubiivvet, kerpigten bir duvar ile temsil

olundu; bir kerpic. mevzi'inden gayri kamil olmus, idi; imdi

Resulullah (s.a.v.) bu kerpic oldu. §u kadar ki Resulullah

(s.a.v.), dedigi gibi ancak bir kerpicten ba§ka kerpic gormedi.

Ve hatem-i evliyaya gelince, onun icin de bu ni'ya-Ia-buddur.

Binaenaleyh o, Resulullah (s.a.v.)e temsil olunan §eyi goriir; ve

duvarda iki kerpic mevzi'ini goriir. Kerpic, dahi altindan ve

gumiistendir. imdi duvarm noksan olup onlar ile kamil olan bu

iki kerpicin birisini altindan ve birisini de gumii§ten goriir.

Boyle olunca onun kendi nefsini bu iki kerpicin mevzi'inde

muntabi' gormesi la-biiddiir. Binaenaleyh hatem-i evliya bu iki

kerpic olup duvar tamam olur (20).

Ya'ni Cenab-i Peygamber'e ru'yasmda veyahut hayalinde, niibiivvet

kerpigten bina olunmus, bir duvar suretinde temsil olundu ki, o duvarm

ancak bir kerpici eksik kalmis, idi. O kerpic, dahi (S.a.v.) idi. Nitekim

hadis-i serifde buyrulur:SJ^Ij aJ <±S\* UaiL>- ^ J^j Ju-T ^ <J&>

Jj—j (j£Ji~-m ^-J }L_» fcJUi dJLL" ul c^So Ya'ni "Enbiya arasinda benim

meselim, bir duvar bina ve bir kerpicten gayri olarak onu ikmal eden adam

meseli gibidir. Iste ben bu kerpicim. Benden sonra, ne nebi ve ne de resul

yoktur". (S.a.v.) bu hadis-i serifde buyurdugu gibi kendisine / temessiil

eden divar-i niibiivvette noksan olarak, ancak bir kerpic, gordii. Hatem-i

evliyaya gelince, onun dahi boyle bir rii'ya gormesi lazimdir. Boyle

olunca hatem-i evliya Resulullah (S.a.v.) Efendimiz'e ru'yasmda temsil

olunan duvan goriir; ve duvarda dahi iki kerpic, mevzi'ini goriir. Halbuki

hatem-i evliyamn gordiigii duvarm kerpici altindan ve gumiistendir. Ya'ni

o oyle bir duvardir ki, bir kerpici altindan ve bir kerpici de gumiisten
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olmak iizere bina olunmu§tur. Binaenaleyh hatem-i evliya duvarda nakis

olup onlar ile tamam olacak olan iki kerpicten birini altindan ve digerini

gumu^ten mii§ahede eder; ve altin ile gumusten olan iki kerpic. mahallini

kendi nefsi ile sedd ettigini hatem-i evliyanin gormesi lazimdir.

Burada "altin kerpic/'ten murad niibiivvetin batini olan velayet; ve

"gumu§ kerpic/' ten murad dahi, velayetin zahiri olan nubuvvettir.

Binaenaleyh batin "altin" ve zahir "gumus/' olarak temsil olunmusUir.

Hatem-i enbiyanm gordiigii duvardaki giimii§ kerpiglerin her birisi bir

peygamberi temsil eder; ve onda noksan olan kerpic, kendisinin

nubiivvetidir. "Duvarin bir kerpic, ile tamam olmasi" onun hatmiyyetini

gosterir. Batini hatem-i velayet oldugu halde "duvarda altm kerpicjn

noksan pldugunu" mii§ahede etmemi§ olmasi, kendisinin velayetle degil,

niibiivvetle zuhurundan na§idir; zira halka ahkam-i §eriati teblige

me'murdur. Hatem-i evliyaya gelince, "duvarda bir altin ve bir de giimu§

kerpicin noksan oldugunu" gormesi, kendisinin zahirde bir peygamberin

§eriatina tabi' oldugunun suretidir. Binaenaleyh "gumii§ kerpig", tabi'

oldugu hatem-i enbiyanm niibiivvetine; ve "altin kerpic/' dahi, hatem-i

evliya olup esrar-i ilahiyye-yi zatiyye ile zuhuruna i§arettir. Ve Cenab-i

§eyh (r.a.) Mekke-i Miikerreme'de 599 senesinde boyle bir rii'ya

gordiigiinu Fiituhat-i Mekkiyye'de beyan buyururlar. Bu ihbar-i alilerine

nazaran kendilerinin hatem-i evliya olduklarma subhe yotur. /

Onun iki kerpic goriir olmasim mucib olan sebeb dahi, hatem-i

evliyanin zahirde hatem-i rusiiliin §eriatina tabi' olmasidir; ve o

tabi' olmasi da gumii§ kerpigtir. O dahi zahirdir; ve ahkamdan

ona tabi' oldugu §eydir. Nitekim o, suret-i zahirede onda

miittebi' oldugu §eyi, sirda Allah'dan ahizdir. Zira o, emri

oldugu hal iizere goriir. Onu boyle gormesi la-biiddur. O dahi

batmda kerpicin mevzi'idir. Imdi o byle bir ma'denden ahz eder

ki, resule onunla vahy olunan melek ondan ahr. Eger sen benim

i§aret ettigim §eyi anladin ise, senin i^in ilm-i nafi* hasil oldu

(21).
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Ya'ni hatem-i evliyanm, rii'yada kendisine temsil olunan duvann

iistiinde iki kerpici noksan olarak gormesini mucib olan sebeb, kendisinin

zahirde hatem-i rusulun §eriatina tabi' olmasidir. Ve onun tabiiyyetinin

sureti de "gumu§ kerpi$"in mevzi'idir ki, bu da hatem-i evliyanm zahiridir;

ya'ni ahkamdan hatem-i rusiile tabi' oldugu §eydir ki, bu §ey, hatem-i

evliyanm zahiridir. Ve nitekim sirda bila-vasita Allah'dan ahz eyledigi

hukm ile zahirde muttasif olur. Ya'ni hatem-i evliya, nasil ki batmen

vasitasiz olarak Allah'dan hukum ahz edip zahirde bu hukum ile muttasif

olur ve o hukmun muttebi'i bulunursa, §enat-i zahire ahkamindan her

hangi bir hukumde de hatem-i rusiile tabi" olup, zahirde o hiikiim ile

muttasif olur. ZM hatem-i evliya, emr-i ilahiyi, mertebe-i halka

tenezziilunde hakikati iizere mii§ahede eder; ve emr-i ilahiden viicud-i halk

ile muhtecib olmaz. /

Hatem-i evliyanm bu emr-i ilahiyi bu zikr olunan sifat iizere gormesi

lazimdir. Ve emr-i ilahinin his ve akhn verasinda bulunan nur-i iman ile

sirda ve cihet-i batmda Allah'dan ahzi "altin kerpig" mevzi'idir. Ve hatem-i

evliya emr-i ilahiyi kendi batinindan aldigi gibi, resule getirdigi vahy-i

ilahiyi de melek oradan ahr. Binaenaleyh Cibril (a.s.) hatem-i enbiya

(s.a.v.) Efendimiz'e getirdigi vahy-i ilahiyi onlarin batmi olan hatem-i

evliya mi§katindan ahz eder; ve her iki ahz dahi ma'den-i vahidden olmu§

olur. Ey talib-i esrar-i ilahi, bu kelamda i§aret ettigim §eyi anladin ise,

diinyada ve ahirette cidden sana ilm-i nafi' hasil oldu. Bu ni'mete §iikret!

Bundan da gafil olma ki, bu ali§-veri§ vucud-i Hak'ta ve Hakk'm nisebi

arasinda vaki' olur.

Nitekim Cenab-i §eyh (r.a.) Risale-i Ahadiyye'lerinde buyururlar:

"Hakk'i, Hakk'm gayn bir kimse gormez; nebiyy-i miirsel dahi Hakk'i

gormez; ve veliyy-i kamil ve melek-i mukarreb dahi Hakk'i bilmez.

Hakk'm nebisi kendi zat-i aliyyesidir; ve Hakk'in resulii kendi zat-i

serifidir. Ve Hakk'in risaleti ve kelami dahi kendi zat-i §erifidir.

Kendisinin gayn sebeb ve vasita olmaksizin Hak Teala Hazretleri kendi

zat-i §erifini, kendi zati ile, kendi zatindan, kendi zSt-i §erifine gonderdi.

"Miirsel" ve "mursejiin-bih" ve "murseliin-ileyh" beyninde fark yoktur.
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Ya'ni "Cibril" ve "vahy" ve "rusiil" beyninde fark yoktur. Cumlesi birdir.

Vucud-i enbiya viicudullah oldugundan ba§ka "nebe"' ve "enbiya"

harflerinin viicudu dahi, Hak Teala'nin vucududur; Hakk'm gayn
degildir. Ve Hakk'in gayrisi i^in vucud olmadi; ve ol vucudun fenasi da

olmadi; ve ol vucudun ismi ve musemmasi da olmadi. Boyle oldugu

ecilden, Nebi (s.a.v.) Efendimiz: "Rabb'imi Rabb'imle bildim" diye

45 buyurdu." /

Imdi Adem zamanindan son nebiye varincaya kadar, eger ki

vucud-i tiyneti taahhur ederse de, onlardan hie, biri yoktur, ilia

ki hatem-i velayet mi§katindan ahz eder. Zira o, hakikati ile

mevcuddur. O da peygamberimizin o^aJI3 j» ^\ 3 ya'ni

"Ben peygamber idim; halbuki Adem su ile camur arasmda idi"

kavlidir. Ve enbiyadan gayrisi, ancak hin-i ba'sde nebi oldu. Ve
kezalik hatem-i evliya dahi veli idi; halbuki Adem, su ile gamur
arasinda idi. Ve evliyadan onun gayrisi, ancak ahlak-i

ilahiyyeden olan §erait-i velayeti tahsil ettikten sonra onunla
ittisafda, Allah Teala'nin Veli ve Hamid ile miitesemmi
olmasindan na§i, veli oldu (22).

Ya'ni ilk nebi olan Adem (a.s.)dan i'tibaren, hatem-i enbiya

Efendimiz'den evvel ve son nebi olan H&lid b. Sinan (a.s.)a varmcaya

kadar, zuhur eden enbiyanin her birisi, nubuvvetine ve ummetine
miiteallik olan ilmi ancak hatem-i velayet miskatmdan alir. Her ne kadar

hatem-i evliyanin viicud-i tiyneti ve unsurisi, o enbiyanin vucud-i

unsurilerinden sonra gelir ise de, Hz. Adem'den son nebiye gelinceye

kadar, o hakikati ile mevcuddur; ve cemi'-i enbiyanin zahirleri olan

niibuvvati ve batmlan olan velayati cami'dir. ve onun hakikati ile mevcud
olup kaffe-i hakaik-i vucubiyye ve imkaniyyenin me'haz-i feyzi olduguna

delil dahi (S.a.v.) Efendimiz'in "Ben peygamber idim; halbuki Adem su ile

Samur arasinda, ya'ni Adem viicud-i aynisi ile su ile gamur arasinda ve

vucud-i ruhanisiyle ilim ile "ayn" arasinda idi" kavl-i alileridir. Ve hatem-i

enbiyadan baskalan ancak ba's olundugu vakit nebi oldu, ondan evvel

nebi olmadi.
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Sual: Enbiyanin viicud-i kevnileri, a'yan-i sabitelerinin ve a'yan-i

sabiteieri dahi / esma-i ilahiyyenin suretleridir. Binaenaleyh her bir nebinin

ayn-i sabitesi, mazhan oldugu ismin lisan-i isti'dadi ile ne taleb etmi§ ise,

onun hakkinda Hakk'in kazasi dahi o suretle vaki' olmusUir. §u halde

nebinin ayn-i sabitesi, lisan-i isti'dadi ile Hak'tan niibilvveti taleb etmemi§

olsa, alem-i kevnde nebi olmaz idi. Binaenaleyh bu kelami diger enbiyanin

dahi soyleyebilmesi caiz olmaz mi? Ve saniyen h^tem-i enbiyadan

baskalannin ancak ba's olunduklan vakit nebi olmalari nasil olur; ilm-i

ilahide nebi degil mi idiler?

Cevap: Vakia her bir nebinin niibiivveti ezelidir. Fakat o mertebede

onlann hiq birisi me'haz-i feyz degildir. Binaenaleyh fiilen nebi degildir.

Onlann fiilen niibuvvetleri alem-i §ehadette ba's olunduklan hinde ba§lar.

Ve nubuwetleriyle iimmetlerine miitealhk olan ilmi kendi hakikatlerinden

alirlar. Ve halbuki hakikat-i muhammediyye onlann hakikatlerirti cami'

oldugundan, o ulumu hatem-i enbiya mi§katindan almi§ olurlar.

Binaenaleyh hatem-i enbiya hakikati ile mevcud ve fiilen nebi olup cemi'-i

hakayikin me'haz-i feyzidir. Bi'n-netice diger enbiya ba's olunduklan

vakit, fiilen nebi olup ifaza ederler; ve hatem-i enbiya ise ba's olunmadan

evvel nebi olup hakikati ile ifaza eder.

Ve hatem-i enbiyanin niibiivveti mukaddem oldugu gibi, hatem-i

evliyanin dahi velayeti viicud-i unsurisinden mukaddemdir. O velidir,

halbuki Adem viicud-i aynisi ile su ile gamur arasinda ve viicud-i

ruhanisiyle "ilim" ile "ayn" arasinda idi. Ve hatem-i evliyanin gayri olan

evliya ise ancak serait-i velayeti tahsil ettikten sonra veli olur. Ve serait-i

velayet dahi, cemi'-i ahlak-i ilahiyye ile tahalluktur. Nitekim hadis-i serifde

buyrulur: ^Ul J^Li IjULk; Ya'ni "Ahlak-i ilahiyye ile miitehallik olunuz".

Ve bu suret-i unsuriyyede Hakk'a ve halka kar§i iktiza eden muamelesinde

bu velinin o ahlak ile ittisafidir. Ve onun ahlak-i ilahiyye ile ittisafda,

§erait-i velayeti tahsil ettikten sonra veli olmasi, Allah Teala Hazretlerinin

kendi nefsini Veliyy-i Hamid ile tesmiye etmesinden na§idir. Zira velayet

Hakk'm sifat-i zatiyyesidir. / Ve Hak Teala Hazretleri abdine viicud-i

mutlakinin tenezziilii suretiyle, tafsil libasini giydirdikten sonra, icmal
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libasim dahi giydirmi§tir. Ve abd sifat-i be§eriyyesinden soyunduktan

sonra o sifat-i zaile yerine Hakk'in sifati kaim olur. Binaenaleyh bu

viicud-i be§eride ondan sadir olan sifat ve efali her ne kadar surette diger

insanlardan zahir olan suver, sifat ve efale benzer ise de, iq yiizii oyle

degildir. Ciimlesi Hakk'in sifat ve efalidir. Nitekim Hz. Mevlana (r.a.)

buyururlar:

Terciime: "Ben senin ho§ olan irmagina cjiplak olarak dalayim, diye

biitiin sifatimdan soyundum."

Boyle olunca hatem-i rusiiliin velayeti haysiyyetinden, onun

hatem-i velayete nisbeti, enbiya ve rusiiliin ona nisbeti gibidir.

Binaenaleyh hatem-i rusiil veli ve resul ve nebidir. Ve hatem-i

evliya, asildan ahiz olan varisdir; ve meratibin mii§ahididir. Ve

o, §efaat kapisinin fethinde veled-i Adem'in seyyidi ve ceniaatin

mukaddemi olan Muhammed (s.a.v.)in hasenatindan bir

hasenedir (23).

Ya'ni hatem-i rusiiliin velayeti cihetinden hatm-i velayete olan nisbeti,

enbiya ve rusiiliin hatm-i velayete nisbeti gibidir. Zira enbiya ve rusiil

velayetleri cihetiyle ulumu, hatem-i velayet mi§katindan aldiklan gibi,

hatem-i rusiil dahi kendisinin batini olan velayet-i mukayyede-i §ahsiyyesi

haysiyyetiyle ondan ahz eder.

/ Ma'lum olsun ki, velayet, mutlak ve mukayyed, ya'ni "velayet-i

amme" ve "velayet-i hassa" kisimlarma miinkasimdir. Zira velayet esas ve

hakikat i'tibariyle sifat-i ilahiyye-i mutlakadir. Ve enbiya ve evliyaya

isnadi i'tibariyle de mukayyeddir. Mukayyed ise, mutlakla kaimdir; ve

mutlak dahi mukayyed ile zahirdir. Binaenaleyh enbiya ve evliyamn

velayetlerinin kaffesi velayet-i mutlakanin ciiz'iyyatidir. Ve nitekim

enbiyanin ciiz'iyyeti dahi, niibiivvet-i mutlakanin ciiz'iyyatidir. Ve burada

Hz. §eyh (r.a.)in hatem-i rusiiliin velayetinden muradi, velayet-i

mukayyede-i §ahsiyyedir. Ve §iibhe yoktur ki, bu velayetin velayet-i
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mutlakaya nisbeti, sair enbiya nubiivvetlerinin niibiivvet-i mutlakaya

nisbeti gibidir. Imdi hatem-i rusiil, velidir; ve velayeti hasebiyle ulum ve

esrari Hak'tan bila-vasita ahz eder. Ve resuldiir, Hak'tan ahz ettigi ahkami

iimmetine teblig eder. Ve nebidir, Hak'tan ve ahiret umurundan iimmetine

haber verir. Hatem-i evliyaya gelince o, ezelde ayn-i sabitesinin suretiyle

velidir. Ve hatem-i rusiilun §eriatina tabi' olup, onun biitiin ulum ve

ezvakma varisdir; ve nebiden veraset cihetiyle aldigi ulumu asildan, ya'ni

Hak'tan, bila-vasita ahizdir. Ve "hakikatu'l-hakayik" olan hakikat-i

muhammediyye mertebesinde miiteayyin oldugu i^in "niibiiwet", "risalet",

"velayet" ve "hilafet" mertebelerini ve diger meratib-i ilahiyye ve

kevniyyeyi mii§ahede eder ve miiteayyin oldugu bu mertebeden ifaza ve

imdad eder. Bu surette hatem-i evliya §efaat kapismi a^mak hususunda

Ben! Adem'in efendisi; ve enbiya ve evliya cemaatinin pi§vasi bulunan

Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'in hasenatindan bir hasenedir. Zira hatem-i

evliya hatem-i rusul Efendimiz'in ahkam-i §eriatina ahsen ve ekmel bir

vech ile tabi' ve hatmiyyette onun varis-i ekmeli oldugundan, zahirde

hasenesi olur. Ve cemi'-i hakayiki cami' olan hakikat-i muhammediyyede

miiteayyin olup, hatem-i rusiiliin batim olan bu makamdan ifaza ve imdad

ettigi icm dahi, batmda onun hasenesidir. Ve hatem-i rusiil Efendimiz,

viicudda bi'l-ciimle taayyiinattan evvel oldugu icjn bi't-tabi' sair enbiya ve

evliya cemaatinin pisvasidir. / Ve zat-i ahadiyyette mahbiis ve mahfi olan

esma-i ilahiyyenin bi't-taayyiin zumlrlanna bais oldugu ve bab-i

taayyiiniin fethinde §efaati sebk ettigi gibi, yevm-i kiyamette enbiya

arasmda §efaat mes'elesi miitereddid oldugu vakit, §efaat yine ona raci'

olacagi icm, bab-i §efaatin fethi hususunda Ademogullannin efendisidir.

Terciime: "Muy-i vechin latif, lebin la'l-gun ve cemalin zibadir.

Yusufun giizelligi, Is^'nin nefesi, Musa'mn yed-i beyzasi hep sendedir.

Biitiin giizellerin cami' oldugu §ekil ve §email ve harekat ve sekenat

giizelliklerinin kaffesi sende miictemi' olmu§tur, (Sallallahu aleyhi ve

sellem)".
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Imdi hal-i hassi ta'yin eyledi, ta'mim etmedi; ve bu hal-i hasta

esma-i ilahiyye iizere tekaddiim etti (24).

Ya'ni (S.a.v.) Efendimiz: ipU^JI J r
JjJ Ya'ni "Ben sefaat

babinda veled-i Adem'in seyyidiyim" buyurmakla siyadetini hal-i has ile,

ya'ni §efaat kaydiyla, ta'yin ve takyid eyledi; "Ben veled-i Adem'in

seyyidiyim" demek suretiyle siyadetini ta'mim etmedi, ya'ni cemi'-i

umurda ve ahval-i cuz'iyye ve kiilliyyede siyadetini beyan buyurmadi;

belki "Siz umur-i dunyanizi benden daha iyi bilirsiniz" diyerek ba'zi

umur-i ciiz'iyyede ashab-i kirami hakkinda, nefs-i risalet-penahileri

iizerine fazl isbat etti. l§te bu hal-i hasta, ya'ni bab-i §efaatin fethinde,

esma-i ilahiyye iizerine / tekaddiim eyledi. Zira hatem-i enbiya (s.a.v.)

Efendimiz'in kalbi kaffe-i esmayi cami' bulunan "Allah" isminin mazhan

ve viicudu dahi "Rahman" isminin mazhandir. Binaenaleyh hakikat-i

muhammediyye zat-i ahadiyyenin celali tahtinda miistehlek olan esma-i

ilahiyyenin zuhuruna sefaat ettigi gibi, mazhar-i ism-i Rahman olan

(S.a.v.) Efendimiz yevm-i kiyamette ism-i Muntekim'in tecellisi vaktinde

ehl-i mahser hakkinda da umumen §efaat eder. Ve "Rahman" ismi kaffe-i

esma-i ilahiyyeyi cami' oldugundan bu sefaati ile sair esma-i ilahiyye

iizerine tekaddiim eder.

Boyle olunca ism-i Rahman, Miintakim indinde ehl-i bela

hakkinda ancak §afi'inin §efaatinden sonra §efaat etti.

Binaenaleyh Muhammed (s.a.v.) bu makam-i hasta siyadete faiz

oldu. Imdi meratib ve makamati anlayan kimse iizerine bunun

gibi kelamin kabulii giig gelmez (25).

Ya'ni ism-i Rahman, ism-i Miintakim'in mazhan olan ehl-i bela

hakkinda, ibtida §efaat etmez. Ve diger esma-i ilahiyyenin §efaatine

muntazir olur. Onlann §efaati miiessir olmaymca o vakit ehl-i bela

hakkinda §efaat eder. Zira ism-i Rahman ibtida §efaat etse, diger ehl-i

§efaat olan esmamn ahkami zahir olmaz; ve dugar-i ta'til olmak lazim
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gelir. Mesela Miintakim ve Kahhar isimlerinin intikam ve kahn hafif

oldugu vakit, Rauf ve Rahim isimlerinin sefaati ile sakin olur. Fakat

onlann intikam ve kahn §edid olunca, bu isimlerin §efaatini kabul

etmezler; ve bu isimler, onlann §iddetine mukavemet edemezler. t§te bu

vakit ism-i Rahman sefaat eder; ve bu isimlerin zuhuru zail ve batin olur.

Binaenaleyh ism-i Rahman'in / Miintakim ve Kahhar isimlerine ve sair

esma-i ilahiyyeye fazl ve takaddiimii sabit olur. Zira ism-i Rahman'in

saltanati ciimle iizerine zahirdir. Kaffe-i esja ibtidaen onun cud ve feyzi ile

zulmet-i ademden halas oldugu gibi intihaen dahi ehl-i bela, zillet-i azabdan

onun sefaati ile kurtulur. Hz. Mevlana (r.a.) efendimiz buyururlar:

Terciime: "Eyyub (a.s.)in mihnetine, Ya'kiib (a.s.)in fakasina, baska

bir care olmadi. Ancak rahmet-i Rahman yeti§ti."

i§te hatem-i enbiya (s.a.v.) Efendimizin viicud-i saadetleri, mazhar-i

ism-i Rahman oldugundan, onlar bu makam-i hasta, ^a'ni^ makam-i

sefaatte, siyadetle faiz oldu; ve §an-i seriflerinde: u^JUJU^j ^1 iiUL-jIUj

(Enbiya, 21/107) buyruldu.

Imdi meratib ve makamati, ya'ni niibiivvet velayetin zahiri ve velayet

dahi niibiivvetin batini oldugunu ve niibiivvette miiteayyin olan zatin

hatem-i enbiya ve onun batini olan velayette miiteayyin bulunan hatem-i

evliya idigini anlayan ve niibiivvetin velayetten istimdad ettigini ve

velayetin ahkam ve asannin zuhuru da niibiivvet ile oldugunu bilen

kimsenin, balada zikr olunan "Hatem-i evliyamn bir vecihden enzel ve bir

vecihden a'ladir" ve "Hatem-i rusiiliin velayeti cihetinden onun hatm-i

velayete nisbeti, enbiya ve rusiiliin ona nisbeti gibidir" ve emsali kelamlan

kabul etmesi kolay olur./

Ve minah-i esmaiyyeye gelince: Malumun olsun ki, muhakkak

Allah Teala hazretlerinin halkina olan menhi, O'ndan onlara

rahmettir; ve onun hepsi esmadandir. Ya diinyada rizk-i

lezizden tayyib gibi; yevm-i kiyamette de halis olan rahmet-i
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halisadir. Bunu ism-i Rahman i'ta eder. O da ata-yi rahmanidir.

Veyahut §urbunii rahat takib eden deva-i kerihin §urbii gibi,

rahmet-i mumtezicedir; ve o da ata-yi ilahidir. Zira ata-yi

ilahiye, hademe-i esmadan bir hadimin iki eli iizerine vaki
1

olmaktan gayn, Allah dan ata itlaki miimkin olmaz (26).

Cenab-i §eyh (r.a.) "ataya-yi zatiyye"den olan niibuvvet ve velayet

ahkamim beyan buyurduktan sonra, "atayS-yi esmaiyye"nin izahina

muba§eret edip buyururlar ki: Ataya-yi esmaiyyeye gelince, bil ki Allah

Teala'nin mahlukatina bah§ ettigi atalari kendi tarafmdan o mahlukatina

rahmettir; ve atalarin hepsi esmadan sadir ve vasil olur. Bu rahmet dahi,

ya rahmet-i halisa olur; veyahut rahmet-i mumtezice olur. Rahmet-i halisa,

hayat-i diinyada yiyecek, ic,ecek, giyecek, nazar edecek, is,itecek ve

koklayacak, mesken ve menkuha ve emsali; nzk-i lezizden tayyib, ya'ni

helal gibi ki; yevm-i kiyamette de keder-i hesab ve luhuk-i vebal ve

lkabdan halistir. Nitekim Hak Teala sure-i A'rafda buyurur: oj *j>* & Ji

(A'raf, 7/32) ya'ni "Ey nebiyy-i zi-§anim! De ki, Allah' in gikardigi zineti

ve nziktan tayyibati kim haram etti? De ki o zinet ve nzk-i tayyib hayat-i

diinyada ve halis olarak dahi yevm-i kiyamette mii'minler icmdir." Ve bu

zikr olunan nzki, ar§-i viicud iizerine mutecelli olan ism-i Rahman verir.

Bu ata-yi ilahi halis rahmettir, baska bir sey ile kan§ik degildir. Rahmet-i

mumtezice, kokusu kerih olan bir ilacm i^ilmesi gibidir ki, bunu ictikten

sonra hastaya rahat gelir. Bu da ata-yi ilahidir. Zira her ne kadar o kerih

olan ilaq icjlirken hasta bir azab duydugu cihetle bu hal "Muazzib" isminin

mazhari olur ise de, ba'dehu bu hali Rahman isminin mazhari olan rahat

ta'kib ettiginden bu "Muazzib" ismi / "Rahman" isminin hadimi olur. Zira

ata-yi ilahiye, esma hadimlerinden bir hadim ve tabi' vasitasiyla bir hizmet

sebk etmedikc,e, ata-yi ilahi itlaki miimkin olmaz. Ve Qiinkii ne kadar

esmaM ilahiyye varsa cumlesi "Allah" ve "Rahman" isimlerinin tahtinda

miindemicdir; ve o isimler bu iki ismin hadimleridir. Nitekim Hak Teala

buyurur; JLUl iulAl % \£js U C\ 'cr^*A *s** )^ 1^ J* (isra, 17/110)
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Ya'ni "Ey nebiyy-i zi-§anim! De ki, ister "Allah" ister "Rahman" tesmiye

edin, hangisi ile dua ederseniz edin, imdi onun icjn esma-i hiisna vardir."

Ma'lum olsun ki, ataya-yi ilahiyyenin kaffesi, zat ve sifati mu§temil

olan hazret-i ilahiyyeden, ya'ni mertebe-i uluhiyyetten ifaza olunur. Fakat

bu ifaza zat cihetinden degil, belki sifat ve esma cihetindendir. Ve evvelen

ifaza olunan §ey rahmet-i viicud ve hayattir, ya'ni ademden ihragtir.

Ba'dehu bunlara tabi' olan §eylerdir. Ve o rahmet dahi iiq kisma

miinkasimdir:

Birincisi: Zahirde ve batinda rahmet-i mahza ve halisadir ki, diinyada

helal olan nzk-i lezizdir. Bir kimse diinyada nzk-i helal ile miitena'im

olsa, ahirette "Nigin nzk-i helal yedin?" diye muateb tutulmaz.

Binaenaleyh zahiren ve batmen rahmet-i mahza olur. Ve ulum ve maarif-i

nafia dahi ahirette rahmet-i halisadir.

ikincisi: Rahmet-i miimtezicedir. Bu rahmet dahi ya zahirde rahmet,

batinda nikmettir. Veyahut bunun aksi olarak zahirde nikmet, batinda

rahmettir. Mesela haram yemek, §arab igmek, zina etmek ve sair fisk u

fiicCir ve kalbi Hak'tan uzakla§tiran nefse muvafakat gibi tab'a miilayim

olan §eyler zahirde rahmet, batinda, nikmettir; ve ibadet ve nefsin

arzulanna muhalefet ve miicahede ve riyazet ve tab'in ho§landigi fisk u

fucurdan miicanebet, zahirde nikmet ve batinda ni'mettir. Hz. Misri-i

Niyazi ne giizel buyurur: Beyit:

lg ol zehri ki bal ola sonunda

Sonunda zehr olan bah nidersin

Uguncusii: Nikmet-i zahireyi ta'kib eden ni'met-i zahiredir ki, bu da

rahmet-i miimtezicenin bir nev'idir. Mesela kokusu cirkin olan bir ilac,

igilir; o ilacin te'siriyle / elem-i maraz miindefi' olup rahat husule gelir.

Bu zikr olunan uq kisimdan birincisi "ata-yi rahmani"dir. Zira rahmet-i

mahza oldugundan diger bir ismin hizmeti araya girmeksizin dogrudan

dogruya bunu "Rahman" ismi i'ta etmi§tir. Ikincisi ve uguncusii ata-yi

rahmani degil, belki "ata-yi ilahi"dir. ^unku ism"i Rahman'in tahtinda

miindemic olan hademe-i esmadan bir hadimin elleri iizerinde zuhura
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gelmis, olan rahmettir; ve bu rahmet meraret ile kan§iktir, halis degildir.

imdi Allah Teala ba'zan bir atayi abde Rahman in iki eli iizere

verir, Binaenaleyh ata, o vakitte tab'a mulayim olmayan veya

garaza imale etmeyen ve buna mii§abih §aibeden halis olur. Ve

Allah Teala ba'zan atayi abde Vasi'in iki eli iizere verir. §u

halde umumi olur. Yahut Hakim' in iki eli iizere verir. Boyle

olunca vakitte aslaha nazar eder. Yahut in'am etmek ic.in

Vahib'in iki eli iizere verir; ve Vahib'e kar§i muta-leh olan

kimseye §iikiir ve amelden bir ivaz ile teklif vaki' olmaz. Yahut

Cebbar'in iki eli iizere verir. O halde mevatina ve abdin

miistahak oldugu §eye nazar eder. Yahut Gaffar'm iki eli iizere

verir. Bu halde de mahalle ve abdin iizerinde sabit oldugu hale

nazar eder. Eger mu ta-leh ukubete miistehak olacak bir hal

iizere olursa, ondan onu setr eder; yahut ukubete miistehak

olmaz bir hal iizere olursa, ukubete miistahak olur olan halden

onu setr eder. Binaenaleyh mu ta-leh / ma'sum ve inayet

olunmu§ ve mahfuz tesmiye olunur. Ve bundan gayri ki, bu

nev'e mii§akil ola (27).

Ya'ni rahmet-i halisa ile rahmet-i miimtezicenin tafsili budur ki, Allah

Teala ba'zan bir kuluna bir atayi ism-i Rahmin'm iki eli iizere verir; zira

Rahman'in biri "fail" ve digeri "miinfail" olmak iizere iki eli vardir. Biriyle

verir, digeriyle ahr. Esma-i saire hakkinda da bu i'tibar vardir.

Binaenaleyh bu ata, ata-yi halis olur. Vakt-i viirudunda tabiata mulayim

gelmeyen seyle kan§ik degildir. Mesela karni ag olan kimseye helal olan

taam-i latif ve nefis ihsani gibidir. Bu bir ihsan ve atadir ki, ac, olan kimse

hakkinda rahmet ve ata-yi halistir. Ne zahiren ve ne de batmen tab'a

mulayim gelmeyen bir §eyle memzuc degildir. Veyahut o ata mu'ta-leh

olan kimseyi garaza ve maksuda imale etmez olmaktan, ya'ni abdi garazina

nailiyyetten, men' eden seyden ve sair bunu miimasil mucib-i keder olacak

§eylerden halistir. Mesela bir padi§ah mal-i helalinden bir kimseye on bin

liralik bir cjftlik ihsan etse, bu ata-yi halistir. Ve o kimsenin garazi ondan

intifa' etmektir. Fakat bir miistahikk gikip o giftlik kendi mail oldugunu
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da'vaya kiyam etse, bu da'va, o kimseyi garaza nailiyyetten men' eden bir

§ey ve mucib-i ktiduret bir hal olur. I§te ata-yi haliste bu gibi seyler vaki'

olmaz.

Ve ba'zan Allah Teala bir atayi, "Vasi"' isminin iki eli uzere verir. Ve

bu ata, ya sihhat ve nzik gibi umumen halayika samil olur; veyahut her

hangi bir abdine has olup, onun zahir ve batimna ve run ve tabiatina ve

cemi'-i ahvaline amm olur.

Ve ba'zan Allah TealS atayi "Hakim" isminin iki eli uzere verir. Ve o

vakitte en ziyade salih olan emir ne ise Hak Teala ona nazar eder. Mesela

bir kimsenin giiriik bir di§i gaye't §edid bir surette agnr. Bu veca'dan halasi

o di§in Qikanlmasina miitevakkiftir. Halbuki di§ gikanhrken, o agndan

daha §edid bir aci hissolunur. Fakat sonunda rahat vardir. Binaenaleyh

abdin o vakitte en ziyade i§ine yarayacak olan §ey di§in Qikarilmasidir. Ve

hikmet dahi abdin haline miinasib olan §eyi vermektir. Bu atada nikmet ile

/ ni'met kan§iktir. Ve Hakim isminin hizmetiyle rahmet hasil olmu§tur.

Ya'ni Hakim ismi, Rahman isminin hadimi olmu§tur. Onun igin buna

"ata-yi rahmani" denmez, belki "ata-yi ilahi" denir. Qunku "Ilah"

ma'buddur; ve ma'bud ise abide nisbetle ma'buddur. Ve mariz ise, ism-i

§afi'ye taabbiid eder ve muhtac oldugu §eyi o isimden taleb eyler. Ve

Hakim ismi ise o abdi muhtac oldugu ma'budu canibine gotiirmege

hadimdir. Ve ism-i §afi, Rahman ismi tahtinda mundemicdir.

Yahut Allah Teala atayi, in'am etmesi igin Vahib isminin iki eli uzere

verir. Ve bu isim vasitasiyla gelen ata-yi ilahiye kar§i, mu'ta-leh olan

kimse, §iikur ve amel etmek gibi bir ivaz ile miikellef olmaz. Ya'ni bu ata,

abde sukr ettigi ve amel-i salih istedigi igin verilmi§ degildir. Belki mahz-i

in'am icindir. Ve Allah Teala bu in
fam-i mahz ile ni'metlerinin vucudunu

izhar buyurur. Nitekim muddet-i omrunde bir defa bile sukr etmemi§ olan

veyahut zaten imam olmadigi i^in amel-i salih istemek asla hatinna hutur

etmemisbulunan kimseler, enva'-i niam-i il^hiyye ile mutena'imdir.

Cenab-i Sa'di (k.s.) buyurur:
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iSjs jf>~ ^J J j£ e^y* j\ (jJTjS' i$\

Terciime: "Ey Kerim olan Allah-i zii'l-Celal! Sen hazine-i gaybmdan

mecusileri ve kafirleri irzak edersin. Sen dii§manlarma in'am ve ihsan

ettigin halde, hie, dostlanni in'ammdan mahrum eder misin?"

Yahut Allah Teala atayi ism-i Cebbar'in iki eli iizere verir. Ve bu

surette de ism-i Cebbar mevatina ve abdin miistahak oldugu §eye nazar

eder. Mesela abdin kibir ve azameti kendisinin afetidir; kemal ise

tevazu'dadir; binaenaleyh onun miistahak oldugu §ey, bu mevtinda

zillettir. Ism-i Cebbar, o abdin dugar oldugu afet-i kibri zilletle cebr edip

defeyler.

Yahut Allah Teala atayi Gaffar isminin iki eli iizere verir. Bu halde

ism-i Gaffar, mahalle ve abd / ne hal iizere sabit ise o hale nazar eder.

Mesela bir mii'minin aybina muttali' oldugumuz vakit, onu setre

me'muruz; zira giybet ve aybi if§a haramdir. Fakat bi-haya olan kimsenin

meayibini gordiigiimiiz vakit, halkin levm ve takbihi sebebiyle o meayibde

isrardan vaz gecer iimidi ile, onlardan bahs etmek caizdir. Nitekim hadis-i

§erifde buyrulur: *J <J>%± t\JA ^1 Ya'ni "Kim ki haya gomlegini

c.ikanp atarsa, onun icjn giybet yoktur." Binaenaleyh aybi setr etmek ve

etmemek hususunda mahalle, ya'ni sahib-i ayba ve onun bulundugu hale

nazar olunur.

imdi ism-i Gaffar'a mazhar olan kimse iki halden hali degildir. Ya

ukubete miistahak olacak bir hal iizere olur; veyahut ukubete miistahak

olmayacak bir hal iizere bulunur. Eger ukubete miistahak olacak bir hal

iizere olursa Gaffar onu ukiibetten setr eder. Ya'ni abd, irtikab-i maasi

edip ukubete istihkak kesb ettigi halde Gaffar onu magfiret eyler; ve eger

ukubeti icab etmeyen bir hal iizere, ya'ni taat ve a'mal-i saliha ve ahlak-i

hasene iizere bulunursa, ukubete miistahak olacak olan halden, ya'ni

irtikab-i maasiden setr eder. Ve iste ukubeti mucib olan halden mestur olan

kimseye "ma'sum ve inayet olunmu§ ve mahfuz" tesmiye olunur. Ve bu
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nev'e mii§akil ve miinasib olan esma-i mezkurenin gayn, hep ataya-yi

esmaiyyedendir.

Ve nezdinde olan hazinelerin hazini oldugu haysiyyetle mu'ti,

Allah'dir. Binaenaleyh o atayi ism-i hassmin iki eli iizere, bu

emr ile, ancak kader-i ma'Ium iizere cjkarir. Boyle olunca ism-i

Adl ve ihvam yedeyni uzere, her bir §eyin halkim verdi (28).

Ya'ni her bir ism-i ilahi bir hazinedir; ve bi'l-ciimle esma "Allah"

isminin tahtmda miictemi'dir. Binaenaleyh "Allah" ismi bi'l-ciimle

hazinelerin hazinedandir. Her bir ismin hazinesinden gelen atalan,

hepsinin hazinedan "Allah" ismi olmak haysiyyetiyle, o verir. §u halde

mu'ti Allah'dir. Ve Allah bu atalan, her bir mazhann / mudebbiri ve ruhu

ve Rabb-i hassi olan ism-i hassmin iki eli, ya'ni yed-i f&ile ve yed-i

kabilesi uzere ancak kader-i ma'Ium ile o hazineden ihrac. eder. Dogdugu

gunden olecegi giine ve dakikaya kadar bir kimsenin, ism-i h&ssinm

hazinesinde ne varsa, dogar dogmaz hepsi birden ihrac, olunmaz; hastahk,

saghk, achk, tokluk, nzik ve ilim, vakit vakit mikdar-i ma'Ium iizere nazil

olur. Binaenaleyh Allah Teala Adl isminin ve onun kardesteri olan Muksit

ve Hak ve Hakem gibi sair esmamn iki elleri iizere her seyin halki ne ise,

ya'ni ezelde lisan-i isti'dad ile Hak'tan taleb ettigi ve onun bu talebi iizerine

Hakk'in dahi onun hakkinda hiikm eyledigi sey ne ise, onu verir. §u halde

"Bu nicjn fakir oldu; ve o nicjn zengin oldu?"; veya "Bu asi, o muti'

oldu?"; veyahut "Bu insan, o da kopek oldu?" diye Hakk'a i'tiraz

olunamaz. Zira Adl ve Hakem isimleri her §eye halkim vermi§tir.

Binaenaleyh herkesin hakikati ve ayn-i sabitesi neyi begenip istemis, ise,

ona o verilmistir. (En'am, 6 / 149) ya'ni "Allah icm

huccet-i baliga sabittir" ve j lli jLi Sf (Enbiya, 21/23) Ya'ni

"Allah i§lediginden mes'ul degildir, onlar mes'uldur". Zira Hak herkese

istedigini vermi§tir. "Nicjn istedigini verdin?" diye, bir kimseye i'tiraz

olunmaz. Fakat "Nicjn sen fena §eyi begendin aldin?" diye, i'tiraz
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olunmak becadir. Bu bahisde "Sail kirn; mes'ul kim; ve iyi sey dururken,

fena §ey nasil ahnir?" gibi, bircok sualler varid olur Bunlann ciimlesi,

diger fasillarda sirasi geldik^e izah olunmu§tur. Hemen Cenab-i Hak

fehm-i sahih ve zevk-i selim ihsan buyursun.

Ve esmaullah namiitenahidir. Zira o esma, onlardan vaki' olan

§ey ile bilinir; ve onlardan vaki' olan §ey dahi gayr-i

miitenahidir. Ve eger ki esma-i ilahiyye, usul-i miitenahiyyeye

riicu' eder ki, o da iimmehat-i esmadir, yahut hazarat-i esmadir.

Ve ale'I-hakika viicudda esma-i ilahiyye ile kinaye olunan niseb

ve izafatm kaffesini kabul eden hakikat-i vahideden gayri

yoktur. Halbuki hakikat, ila-ma-la-yetenahi zahir olan bir isim

icin bir hakikat sabit olmasim i'ta eder ki, o isim, o hakikat ile

diger isimden miimtaz olsun; ve o hakikat ki, isim onunla diger

isimden ayrihr, o ismin "ayn"idir. Kendisinde i§tirak vaki
1

olan

§eyin "ayn"i degildir (29).

/ Ya'ni Allah'in isimleri her ne kadar mutenahi olan asillara, ya'ni

esma-i zatiyye ta'bir olunan Hayy, Alim, Semi', Basir, Miirid ve Kadir

gibi iimmehat-i esmaya, veya hazarat-i esmaya, riicu' eder ise de, fiiru'u

i'tibariyle namiitenahidir. Zira esma, kendilerinden sadir olan asar ile

ma'lum olur; ve asar-i sadira ise namiitenahidir. Ve hakikat-i hale nazar

olunursa, hakikat-i vahide olan viicud-i mahzdan gayri bir vucud yoktur.

Ve o hakikat-i vahide cerm'-i niseb ve izafati kabvil eder; ve bu niseb ve

izafat o hakikatin ahadiyyetinde miistehlek olmak i'tibariyle birbirinin

aynidir. l§te bu niseb ve izafata biz "esma-i ilahiyye" ta'biriyle kinaye

ederiz. Ve hakikat ila-ma-la-yetenahi asanyla zahir olan bir isim iqm bir

hakikat sabit olmasim iktiza eder, ta ki her bir isim kendi hakikati ile diger

isimden tefrik edilebilsin. Mesela Hadi ve Mudill isimlerinin ayn ayn birer

hakikatlan olmasa, yekdigerinden bunlan ayirmak miimkin olmaz idi.

Halbuki bunlann asan muhteliftir. Birinin eseri salah, digerinin eseri
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fesaddir. Mademki eserleri baska baskadir, elbette hakikatleri de ba§ka

baska olmak lazim gelir. Ve her bir ismi diger isimden tefrik eden hakikat,

o ismin "ayn'^dir. Fakat her bir ismin hakikati, iginde miistereken sabit

olduklan, hakikat-i vahidenin f,

ayn"i degildir. Zira o hakikat ayn-i kiildiir;

ne kadar hakayik var ise hepsini cami'dir. Ve ciiz', kiillii muhit olamaz ki

onun "ayn"i olsun.

Misal: Sema ta'bir ettigimiz feza-yi namutenahideki ecram-i bi-nihaye

"esir" denilen madde-i latifenin kesafet peyda etmesinden husule gelmi§tir.

Binaenaleyh her birinin hakikati "esir"dir. Ve onun hakikati esirden

kendisinin nasibi olan mikdann "ayn"idir. Yoksa ayn-i kiil olan esirin

"ayn"i olamaz. Zira esir, o cirme isabet etmi§ olan mikdardan ibaret

degildir.

/ Nitekim muhakkak a'tiyat, her ne kadar ayn-i vahidden ise de, 60

her bir a'tiye, kendi §ahsiyyeti ile, kendinin gayrinden

ayrilmi§tir. Binaenaleyh bunun, o digeri olmadigi ma lumdur,

Ve bunun sebebi esmamn temeyyiiziidur. Boyle olunca hazret-i

ilahiyyede, onun ittisa'mdan dolayi, asla tekerriir eder bir §ey

yoktur. i§te bu, kendisine i'timad olunan haktir (30).

Ya'ni her bir ismin hakikati, diger bir ismin hakikatindan ayn oldugu

gibi, ataya-yi ilahiyyeden her bir atiyye dahi kendi §ahsiyyeti ile diger

atayadan tefrik olunur. Maahaza atayanin kaffesi bir asildandir. Ya'ni

biitun esmayi cami' olan Hakk'in viicud-i vahidindendir. O da zat-i aha-

diyyedir. Fakat zat-i ahadiyyenin zatiyyeti cihetinden hi^bir ata sadir ol-

maz. Zira ondan higbir tecelli vaki' olmaz. Ata ancak esma yediyle vasil o

lur. Binaenaleyh Allah Teala, her atayi bir ism-i mahsusun hazinesinden

verir. Ve esmamn isti'dadlan ba§ka ba§ka oldugundan, o isimlerin hazine-

lerindeki atalar dahi bittabi' biri birine benzemez. §u halde ataya yekdi-

gerinden aynhr. l§te bu izahattan ma'lum olur ki, bu ata, o diger atanin

aym degildir. Ve atayanin biri birinden aynlmasina sebeb dahi esmamn

yekdigerinden ayn olmasidir. Binaenaleyh hazret-i ilahiyye, ya'ni merte-

be-i uluhiyyet, o kadar geni§tir ki, namutenahi olan esmamn hakayik-i

miitemeyyizesini cami' oldugu cihetle, onda asla tekerriir eden bir §ey
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bulunmaz; ya'ni varid olan atanin ebedii'l-ebed bir daha aym sadir olmaz.

(Jiinku gelen, bitmez tiikenmez bir na-mutenahidir. Tekerrur ise darhktan

ne§'et eder. Ve bu adem-i tekerrur hakkindaki mezheb, kendisine i'timad

olunan bir mezheb-i haktir; curiik bir mezheb-i batil degildir. Mesnevi :

/ Terciime: "O adem-i izafi, oliiden daha oliidiir. Onun keff-i icadinda

fiilsiz bilme! Onun her gun en a§agi olan i§i odur ki, o uq orduyu seferber

kilar. Bir orduyu babalann sulbiinden rahimde nebat bitmek, ya'ni evlad

hasil olmak icjn, analarm tarafina yollar; ve bir orduyu, cihan erkek ve

di§iden dolmak ic,in ruy-i zemine gonderir; ve bir orduyu, her bir kimse

hiisn-i amelini gormek icjn arzdan ecel tarafina yollar." l§te bunlann

ciimlesi bi-hasebi'l-esma tecelli-i ilahi ve ataya-yi ilahidir; ve O'nun

§uunati namiitenahidir.

Ve bu Him, §is (a.s.) in ilmidir; ve onun ruhu, ervahdan bunun
mislinde tekelliim edenlerin ciimlesi igin miimiddir. Hatmin ruhu

miistesnadir. Zira her ne kadar cesed-i unsurisinin terkibi

zamanmda, bunu kendi nefsinden taakkul etmedi ise de, ona

madde, ervahdan bir ruhdan degil, ancak Allah'dan gelir. Belki

onun ruhundan cemi'-i ervaha madde olur. imdi o, hakikati ve

riitbesi haysiyyetiyle bunun hepsini, ayniyla alimdir. Terkib-i

unsurfsi cihetinden onu cahil oldugu / haysiyyetle o alimdir,

cahildir. Binaenaleyh ezdad ile ittisafi kabul eder. Nitekim asil,

bununla ittisafi kabul eyler. Celil ve Cemil gibi. Zahir ve Batin

ve Evvel ve Ahir gibi. Ve halbuki, o, kendinin aynidir; onun

gayn degildir. Imdi o, bilir, bilmez, ve ariftir, arif degildir ve

miigahiddir, mu§ahid degildir (31).

muztarr olur. Sen Kur'an-i Kerim'de dlt
yj y> (Rahman, 55/29)

ya'ni "O her anda bir §e'ndedir" ayet-i kerimesini oku da, onu i§siz ve
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Ya'ni i§te bu ataya-yi ilahiyyeye dair olan ilim, §is (a.s.) in ism-i

hassimn hazinesinde meknuz olan ilimdir. Ve ervah-i kiimmelden her kirn

bu ataya-yi ilahi bahsinde soz soylerse, §is (a.s.)in ruhu, bu ilimde

onlarin ervahina imdad eder. Ancak hatm-i evliyanm ruhu bu istimdaddan

mustesnadir. Zira hatem-i evliya, bi'l-cumle evliyanm ulumda me'haz-i

feyzidir; ve ona gelen madde-i ilim higbir ruhdan gelmez, ancak Allah'dan

gelir. Zira velayet-i mutlaka-i ilahiyyede meknuz olan §ey, en evvel

velayet-i hassa-i muhammediyyede miiteayyin olur. Ve bu velayet, cemi'-i

esma ve sifat-i ilahiyyeyi cami' oldugundan, ne kadar hakayik-i

viicubiyye ve imkaniyye varsa, hepsine fuyuzat bu mertebeden dagihr. Ve

cemi'-i ervaha, hatem-i velayetin ruhundan madde olur. Fakat hatem-i

evliya, cesedinin bu alem-i §ehadette anasirdan terekkub etmi§ oldugu

zamanda bunun boyle oldugunu kendi nefsinden taakkul ve fehm etmedi;

velakin hakikat-i esmaiyyesi ve mertebe-i mhaniyyesi cihetinden, her §eye

imdad ettigini "ayn"iyle ve zati ile bildi. §u halde hatem-i evliyanm bunu

hakikatiyla bilmesine ve terkib-i unsurisi cihetiyle bilmemesine nazar

olunursa, onun hem alim ve hem de cahil olduguna hiikm olunur.

Binaenaleyh hatem-i evliya, ilim ve cehil gibi ezdad ile ittisafi kabul eder.

Nitekim asil, ya'ni vucud-i vahid-i Hak, ezdad ile ittisafi kabul etmi§tir. O
ezdad dahi Celil ile Cemil; ve Zahir ile Batm; ve Evvel ile Ahir gibidir. Ve

halbuki ezdadi kabul eden vucud-i vahid kendi viicudunun aynidir; kendi

viicudunun gayn degildir. Mesela ayn-i viicud-i insan gulmeyi ve

aglamayi ve gazabi ve nzayi ve gam ve §adiyi kabul eder. Bunlar ise

birbirinin ziddi olan §eylerdir. Ve ayn-i vahid-i insani, kendi vucudunun /

aynidir, gayri degildir. Ve o ezdad §uunat-i zatiyyedir; ve §uunat-i zatiyye

o ayn-i vahidin aynidir; ve §uunat arasindaki ziddiyyet yekdigerine

nisbetledir. Imdi hatem-i evliya zatimn hakikati ile alimdir, arifdir ve

mu§ahiddir; ve terkib-i unsurisi ile alim degildir, arif ve mii§ahid degildir;

zira terkib-i unsuri hicabdir.

Ve bu ilim sebebiyle §is tesmiye olundu. Zira onun ma'nasi

"hibetullah ,,

dir. Binaenaleyh asnafinin ve nisebinin ihtilafi
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iizere, atalann anahtan onun yedindedir. Zira Allah Teala'nm

Adem'e vehb ettigi §eyin evvelkisi odur; ve onu ancak Adem' in

kendisinden vehb etti. Zira veled babasimn sirndir.

Binaenaleyh ondan £ikti, yine ona riicu' etti. imdi fehmi

Allah'dan olan kimse icin, Adem'e garib gelmedi. Ve kevnde

olan atanin kaffesi bu mecra uzeredir (32).

Ya'ni bu ilm-i ataya sebebiyle, §is (a.s.)a "§is" adi verildi. (Junku

§is'in ma'nasi ibranice "Hibetullah"dir. Zira Adem (a.s.)in Habil'in

vuku'-i §ehadetinden sonra mahzun olup, vehb-i il§hi olan ulum-i ilkaiye

salih bir ogul taleb etti. Hak ona §is (a.s.)i ihsan etti. Binaenaleyh Cenab-i

Adem onu, ismi musemmasina mutabik olmak iizere, "hibetullah"

ma'nasina gelen §is ismiyle tevsim eyledi. Ve ulum-i vehbiyye ibtida

suver-i insaniyyede §is (a.s.) ile zahir oldugundan, atayamn miftahi,

onlann asnafinm ve nisbetlerinin ihtilafi iizere, §is (a.s.)in yedindedir. Ve

atayamn asnaf ve nisbetlerinin muhtelif olu§u dahi, onlann men§ei olan

esmamn ihtilafmdandir. Ve Allah Teala'nm Adem (a.s.)a ibtida vehb ve

ihsan ettigi §ey §is (a.s.) olmakla beraber, Allah Teala / o vehb ve atayi,

Adem'e yine Adem'den verdi. Qunkii hadis-i §erifde: ^ jJjJI ya'ni

"Qocuk babasimn sirndir" buyrulmusUir. O babasimn viicudunda mestur

ve onda bi'l-kuvve mevcuddur. Binaenaleyh viicud-i Adem'den nutfe

suretinde cdup rahm-i madere vasil oldu. Ve insan suretinde tevelliid

etmekle zahiri ve sureti Adem'in zahirine ve suretine tevafuk etti. Ve

Cenab-i Adem'in batini esma-i ilahiyye mecmu'unun sureti idi. §is

(a.s.)in batinma dahi, men§ei esma-i ilahiyye olan ataya-yi ilahiyye

hakkindaki ilim vehb ve ihsan olundu. Binaenaleyh Cenab-i §is'in batini

da, Hz. Adem'in batinma tevafuk eyledi. Bu surette §is (a.s.) Adem

(a.s.)in zahiren ve batmen sirn oldu. Ve zahiren ondan gikti; batmen ve

ma'nen ona riicu' etti. imdi Cenab-i §is fehmi, anlamak keyfiyyetini,

Allah'dan alan kimse indinde, Hz. Adem'e harigten gelen bir garib

degildir. Zira fehmi dogrudan dogruya Allah'dan alan kimse bilir ki,

herkese gelen ataya-yi ilahiyye, ilm-i Hak'ta siibut bulan kendi ayn-i

sabitesinin, ezelde lisan-i isti'dadi ile Hak'tan taleb etmi§ oldugu seylerden
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ibarettir. Ve insana kendi hakikati olan ayn-i sabitesinin haricinden higbir

§ey gelmez. Fakat fehmi, dogrudan dogruya Allah'dan almayip felasife ve

erbab-i fen gibi mezahir-i kevniyye-i muhtelife vasitasiyla ahrsa, o

gibilerin indinde bu ma'na musteb'ad olur. Zira onun kalb ve dimaginda

hiikumran olan seyler vehimden ibarettir. Halbuki kevnde, ya'ni bu alem-i

kesrette, vaki" olan atayanin ciimlesi, ister adet iizere vesait ile ve ister

bila-vesait gelsin, bu mecra iizerinedir; ya'ni herkesin gayr-i mec'ul olan

isti'dadlan ve hakikat-i zatiyyeleri hasebiyledir. Ki§iye kendisinin

haricinden nig bir ata varid olmaz. /

Imdi bir kimsede Allah'dan bir §ey yoktur. Ve her ne kadar

onun iizerine suver mutenevvi' oldu ise de, bir kimsede kendi

nefsinden gayn bir §ey yoktur. Ve ehlullahdan ahadm gayri bir

kimse bunu arif degildir. Ve muhakkak emir bunun iizerinedir.

Imdi bunu bilen kimseyi gordiigiin vakit, ona i'timad et! Bu,

ehlullahin umumundan hassa-i hassanin hulasasinin ayn-i

safasidir. Imdi her hangi sahib-i ke§f, maarifden kendi indinde

olmayan §eyi kendisine ilka eden ve bundan evvel mevcud

olmayan atayi veren bir sureti mus,ahede etse, bu suret onun

aynidir; gayri degildir. Binaenaleyh kendi nefsinin agacindan

kendi ilminin yemi§ini toplar. Parlak bir cisim karsjsmda,

kendisinden hasil olan suret-i zahire gibidir ki, o suret onun

gayri degildir. Ancak §u kadar vardir ki, kendi nefsinin suretini

ilka eder gordiigii mahalde, yahut hazrette o suret bir vecihden,

o hazretin hakikati hasebiyle munkalib olur (33).

Ya'ni mezahir-i namiitenahiden her bir mazhar, §uunat-i ilahiyyeden bir

§e'n olan bir ism-i hassin mazhandir. Viicud-i mutlak-i Hak o isim

hasebiyle, o mazhar suretinde miiteayyin ve mutekayyid olmu§tur.

Binaenaleyh o mazhar bir viicud-i miistakil ve viicud-i Hak

muvacehesinde bir, iki, iiq diye sayilabilecek bir mevcud olmadigindan,

herhangi bir mazhann vucudunu isbat edip, bunda Allah'dan su kadar §ey

vardir diyemeyiz. Aksi halde Allah'in hulul ve tecezzi kabul ettigini iddia
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etmek olur. Halbuki isjn hakikati asla boyle degildir. Bu mezahir viicud-i

mutlak-i latifin mertebe mertebe tekasufiinden husule gelmi§ olan birer

ayinedir ki, onlarda her bir ismin sureti miin'akis olmu§tur. Mesela bir

kimsenin sureti bir ayinede goriildugii vakit, o suret-i hayaliyyede, sahib-i

hayal olan rainin viicudundan bir sey mevcuddur denemez. Ancak o hayal

ile sahib-i hayal arasinda bi-tekeyyiif ve ta'rife sigmaz bir ittisal

mevcuddur. / Mesnevi:

Tercume ve izah: Nasin Rabbi, ya'ni kendilerini terbiye eden ism-i has

icjn, nasin cam ile bi-tekeyyiif ve bi-kiyas bir ittisal vardir. Zira her bir

ism-i has bir §e'n-i zatidir. Hak, ilim mertebesinde bu §e'n ile miiteayyin

olur; ve suver-i ilmiyye, bu §uunatin zillidir. Ondan sonra mertebe-i

ervaha tenezziil edip yine bu se'nin suret-i ilmiyyesi iizere, o mertebenin

icabina gore taayyun eder ki, ervah suver-i ilmiyyenin zillidir. Ve keza

yine boylece alem-i misale ve hazret-i sehadete tenezziil eyler. Binaenaleyh

her bir mertebede miiteayyin olan suret kendinden evvelki mertebede

miiteayyin bulunan suretin zilli olur; ve sahib-i zill ile zill arasindaki ittisal,

bi-tekeyyiif ve bi-kiyastir.

Ve bir kimsenin iizerinde etvar-i viicudiyyesi hasebiyle turlii tiirlii

suretler zahir olur ise de, onda kendi nefsinden ba§ka bir §ey yoktur; zira

her bir kimsenin hakikati ilm-i ilahi mertebesinde viicud-i Hak'la

miiteayyin olan §uunat-i zatiyyeden bir §e'ndir. O se'n-i ilahinin isti'dadi

neden ibaret ise, iktiza-yi zatisi olan §eylerin kaffesi onun hazinesinde

cem' olmu§tur. Her bir mevtinde o mevtmin icabina gore vakti geldikce

pey-der-pey kuvveden fiile gelir. Binaenaleyh bizim iizerimize,

dogdugumuz giinden olecegimiz giine kadar, ne suretlerde ataya-yi

ilahiyye varid olmu§ ve olacak bulunmu§ ise, hep kendi hakikatimizden ve

nefsimizden ve ayn-i sabitemizden varid olmu§tur. Anbar-i hakikatimizde

mevcud olmayan §eylerin bizlere varid olmasi muhaldir. Ve bu ilmi,

ehlullahdan esrar-i esma ve sifata ve sirr-i kadere vakif olan efraddan

gayrisi zevkan ve halen bilmez; ve emrin hakikati, muhakkak vech-i
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mezktir iizeredir. Boyle olunca ey talib-i esrar-i esma ve sifat-i ilahi, bu

ilmi zevkan ve vicdanen bilen kimseyi gordiigun vakit, ona i'timad et; ve

gassal yedinde meyyit gibi ona teslim ol! Zira bu arif, ehlullahin

umumundan hassa-i hassamn hulasasinm ve zubdesinin ayn-i safasidir,

ya'ni suzulmu§iidur.

Ma'lum olsun ki, ehlullahin avami tevhidi mii§ahede ederler. Ve

tevhidin makamat-i muhtelifesinde zikir "la ilahe illallah"dan ibarettir. Ve

bu kelime-i tayyibe agyann viicudunu nefy ve Hakk'm vucudunu isbat

ettigi igin isneyniyyet ma'nasim mutazammindir. ZM bir §eyin vucudunu

nefy etmek i^in evvelen onu isbat etmek lazimdir. / Binaenaleyh bunda

"tevhid" ve "muvahhid", ya'ni tevhid eden; ve "muvahhed", ya'ni tevhid

olunan iktiza edip bunlar dahi kesrettir; ve aklen bunlar yekdigerinin

gayndir.

Ehlullahdan hassamn hassasma gelince bu zevat kesrette vahdeti

mii§ahede ederler. Ya'ni cemi'-i mezahirde bi-hasebi'l-esma muteayyin

olan Hakk'in viicud-i vahididir, derler. Binaenaleyh viicud-i vahid-i hakiki

ile viicud-i mezahir arasinda gayriyyet gormezler; ve nazarlan viicud-i

vahid-i hakikiyedir.

Ehlullahdan hassamn hassasimn ziibdesi dahi vahdette kesreti

musjihede ederler. Nazarlan viicud-i vahid-i hakikide muteayyin olan

mezahiredir. Ya'ni viicud-i mutlakin meratib-i tenezziilatinda zahir olan

kesrete nazirdirlar. Bu nazarda dahi gayriyyet yoktur.

Ehlullahdan hassa-i hassamn hiilasasimn suzulmu§u ve safisi dahi iki

§uhud arasim cem' ederler. Ya'ni kesrette vahdeti ve vahdette kesreti mii-

§ahede ederler. Onlann nazannda vahid-i hakikinin vucudu kesret-i meza-

hire ve kesret-i mezahir dahi vahid-i hakikinin viicuduna hicab olmaz. imdi

herhangi bir kesjf sahibi bir suret gorse ve o suret ona bilmedigi ilmi ilka

etse ve evvelce kendisine ma'lum olmayan esrar ve hakayiki ogretse; ve

mesela "Ben senin Allah'imm §unu yap, bunu yapma" dese, o kimse bu

gordugii sureti "Allah" zannetmesin! O suret ancak onun ayn-i sabitesinin

suretinde vaki" olan Hakk'm bir tecelli-i surisidir; ve ayn-i sabitesi ise

kendisinin aynidir, gayn degildir. Bu suret, o sahib-i kesfin kendi ayn-i
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sabitesi olunca, onun verdigi ilim dahi, yine kendisinden kendisine

verilmis, olur. Ve kendi Rabb-i hassi olan ismin agacindan meyve-i ulumu

kopanp cem' etmi§ bulunur. Beyt:

Terciime: "§eker menba'iyim, seker kami§i tarlasiyim. O §eker

benden nesv ii nema bulur. Onu yine ben yerim". Beyt:

Terciime: "tyilik ve kotiiliik herkese kendinden gelir. Iyilere iyi ve

kotiiye de kotii vasil olur."

/ Bu hal parlak bir cisim kan§isinda, insanin kendisinden zahir olan

surete benzer. Nitekim bu suret-i miin'akise, rainin gayn degildir. iste o

parlak cismin viicudu, insana kendi zatinm mii§ahedesi keyfiyyetini vukua

getirdi. Kezalik viicud-i Hak'ta, zahir olan suver dahi, Hakk'in ayine-i

vucudunda miin'akis olan a'yan-i sabitenin suretleridir. Binaenaleyh her

bir sahib-i kesfin viicud-i Hak mir'atmda miisahede ettigi suret kendi

zatinin ve hakikatinin, ya'ni ayn-i sabitesinin, suretidir. §u kadar ki bu

gordugii suret, mahal veya hazret hasebiyle bir vecihden miinkalib olur.

Ya'ni sahib-i kesfin gordugii suret, kendi ayn-i sabitesinin aym olmakla

beraber, o sureti, hangi hazrette gormii§ ise, o hazretin icabina gore

miisahede eder. Zira o suret, hazaratin muktezalanna tebean degisjr.

Mesela hazarat-i hamseden, "hazret-i ervah"da baska ve "hazret-i misal" de

baska ve "hazret-i sehadef'te baska olur. Fakat hepsi ayn-i sabitesinin

suretidir. Ancak mahalle gore takalliib ve tahawiil etmistir.

Nitekim biiyiik §ey, kii^iik ayinede kiicjik ve mustatilde miistatil

ve miiteharrikte miiteharrik olarak zahir olur. Ve ba'zan hazret-i

hassadan suretin intikasini verir; ve bazan dahi, ondan zahir

olan §eyin aynmi verir. Binaenaleyh ondan zahir olan suretin

sagi, rainin sagma mukabil olur. Ve ba'zan da sag, sola

mukabil olur. O da ekseriya ayinede umumda adet menzilesin-

dedir; ve hark-i adet ile sag, saga mukabil olur ve intikas zahir
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olur. Ve bunun hepsi, kendisinde miitecelli olan hazretin

hakikatinin atiyatindandir ki, biz onu meraya menzilesine tenzil

ettik (34).

Ya'ni sahib-i kesf olan kimsenin gordiigu suretin mahalle veya hazrete

gore tahavviil etmesinin misali budur ki, / cirmi biiyiik olan bir §ey, kiigiik

ayineye mukabil oldukda kiigiik goriiniir. Yine ayni cirm uzun veya

muteharrik ayineye kar§i dursa uzun ve miiteharrik olarak zahir olur.

Binaenaleyh o cisim, mahallin icabina gore goriiniir, l§te bunun gibi birer

kiigiik ayineden ibaret bulunan her bir aynda Hak, o "ayn"m icabina gore

zahir olur.

Ba'zan ayine hususi bir yakinhktan dolayi, raiye suretinin intikasini,

ya'ni taban tabana ma'kusiyyetini verir. Mesela sath-i zemine ufkiyyen

mevzu' bir ayine iizerine bir kimse basmi§ olsa, ayinenin bu hazret-i

hassasi, ya'ni kurb ve huzur-i hususisi, o kimseye suretini ma'kus

gosterir. Ve ba'zan ayinede zahir olan suret, rainin suretine bila-intikas

muvafik olur; ya'ni suret ters c.ikmaz, sagi saga ve solu da sola

mukabilgelir. Mesela biribirine mukabil iki ayine vaz' edilip, rai ikisinin

arasinda kaim olsa, birinci ayinedeki suretinin sagi §ahs-i kaimin soluna;

ve solu dahi sagma mukabil olur. Fakat o ayinedeki suret mukabil olan

diger ayinede zahir oldugu vakit, sagi ve solu §ahs-i kaimin sagina ve

soluna tamamiyle mutabik bulunur. Fakat ayinede mer'i olan suretin

saginin, §ahs-i kaimin soluna tevafuku umum indinde ekseriya adet-i

cariyye menzilesindedir. Ve mademki adet-i cariyye sagin sola

tekabiiliidiir, §u halde ayinedeki suretin sagi rainin sagina tekabulii adet

hilafinda olmu§ demek olacagmdan intikas, ya'ni terslik, zahir olmu§ olur.

i§te bu zikr olunan ihtilafin hepsi, mahall-i tecelli olan hazretin

a'tiyatmdandir. Binaenaleyh ayinede goriinen suret, her ne kadar rainin

ayni ise de, ayinenin vaz'iyyet-i mahsusasina ve rainin ona olan

kurbiyyet-i hassasina gore zahir olur. Ve kezalik birtakim ayineler

menzilesinde olan hazarat-i ilahiyye ve kevniyyede her bir hazrette sahib-i
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kesf olan rai bir suret mii^ahede etse, o suret kendisinin suretidir. Ancak

hangi hazrette zahir olmu§ ise, o hazretin mukteza-yi hakikatine gore

tahavviil eder. imdi her bir kimseye vasil olan ata-i ilahi, kendi ayn-i

70 sabitesinden gelir./

Imdi isti'dadim arif olan kimse, kabuliinii dahi arif olur; ve

kabuliinii arif olan her kimse, her ne kadar onu miicmelen arif

ise de isti'dadim biimez, ilia kabulden sonra bilir. §u kadar var

ki, ukul-i zaife ashabmdan olan ehl-i nazarin ba'zisi,

kendilerinin indinde sabit oldugu vakit, Allah' in tL-ij U Jt_n-J

oldugunu goriirler. Allah iizerine hikmete miinakiz olan §eyi

tecviz ettiler. Halbuki emr, nefsinde onun iizerine degildir. Ve

i§te bunun igin ba'zi nuzzar, nefy-i imkana ve bi'z-zat ve

bi'l-gayr isbat-i viicuba tecaviiz etti (35).

Hz. §eyh (r.a.) ataya-yi ilahiyyenin miitenevvi' olu§u mahallin veya

hazretin iktizasina gore miitehavvil olmasindan ileri geldigini beyan

buyurduktan sonra, fassin ibtidasinda miirur eden^^^ J^^j
aJ*j dJUi kavline rucu

1

edip derler ki, "isti'dadim bilen

kimse, kabuliinii dahi bilir." Ya'ni Hakk'in tecelli ettigi hazrette ismin

hakikatini bilmesi sebebiyle o ismin isti'dadimn kabul ettigi seyi de bilir.

Zira her bir isim igin, onda miitecelli olan Hak'tan bir kabul-i mahsusu

vardir. Latif isminin kabulii, Miintakim isminin kabuliiniin gayndir; ve

sair esma da buna makiystir. Ve eser-i kevni dahi miitecelli ile

mutecella-aleyh arasinda isim ile zahir olup bu isim ile musemma olur. Ve

isti'dadim kabuliinden bilen kimse her ne kadar isti'dadim kable'l-kabul

miicmelen bilirse de, tafsilen biimez; ancak kabulden sonra bilir. Ya'ni bir

kimseye bir feyz ve ata gelse ve o tecelliyi kabul etse, bu tecelliyi kabul

etmesinden bu atayi taleb etmi§ olan isti'dadim bilir. Zira isti'dadi olmasa

idi, o feyzi kabul etmez idi. Fakat her atamn kabuliinii arif olanlann hepsi,

isti'dadlanm mufassalan bilmezler. / Qiinku isti'dada vukuf gayet guc,tur.

Ma'lum olsun ki, isti'dad iki kisimdir: Birisi kiilli ve kadimdir; digeri

ciiz'i ve hadistir. Isti'dad-i kiilli-i kadim ilm-i ilahide sabit olan esjamn
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isti'dadidir ki, onunla viicuda istihkak kesb edip onu kabul ettiler; o da

gayr-i mec'uldiir, ya'ni gayr-i muhdestir. isti'dad-i ciiz'i-i hadis dahi

aynda mevcud olan e§yamn isti'dadidir. Bu isti'dad, e§yanm ahval-i

viicudiyyeyi ve tavran-ba'de-tavr birtakim etvarin kabuliine baisdir.

Evvelki isti'dad viicudi degildir, belki a'yan-i sabite igin bir halet-i

gaybiyyeden ibarettir. Ikincisi viicudi ve mec'uldiir. Ve bu her iki

isti'dadin tafsili balada miirur etmi§tir.

Imdi mezahirin ata-yi ilahiyi kabulleri ve Hakk'in fiili ve irade ve

kudretin taalluku onlann isti'dadlarina gore oldugu halde, Es>riyye gibi

ukul-i zaife ashabindan ba'zi ehl-i nazar, Allah iqin a^U <S>*tj^ U J^**

sifatlarmin siibutunu mu§ahede ettiklerinde Allah iizerine hikmete mugayir

olan §eyi tecviz ettiler de, Hakk'in miimteni' olan seylere kudreti oldugu

i'tikadinda bulundular; ve "i'dam-i viicud" ve "icad-i adem" gibi §eyleri

caiz gordiiler. Ve halbuki emr, hakikatte onlann zanni gibi degildir. Onlar

akillarinin za'fi hasebiyle mumteniata kudretin taallukunu tenzih

zannettiler. Hakikatte viicudun i'dami ve adernin icadi miimkin degildir.

Ne var yok olur ve ne de yok var olur. Evet, Hak diledigini i§ler ve murad

ettigi §eye de hiikm eyler. Fakat onun ilmi §uunat-i ma'lumesinin suveri

olan a'yan-i sabiteye ve iradesi ilmine ve kudreti dahi iradesine tabi'dir.

Hiikm-i ezeli esjanm icadini bu hikmet iizere tertib buyurmu§tur. Ve

e§yanin icadi bi'l-kuvve zat-i ahadiyyetinde mevcud olan §uunatinin fiilen

izharidir. Yoksa adem-i mahza, ya'ni bi'l-kuvve mevcud olmayan seye,

viicud vermek degildir. Zira viicud birdir. O da Hakk'in viicud-i

namutenahisidir. Mertebe-i akilda onun verasi adem-i mahzdan ibarettir; ve

bu gordiigiimiiz e§ya o viicuda muzaf olan birer mevcud-i i'tibaridir. /

Binanelayh onlann adem-i mahza gitmeleri gayr-i miimkindir. Bozulan

suver ancak tebdil-i §ekl eder. i§te bu taife Allah iizerine hikmete miinakiz

olan §eyi tevciz ettikleri ic^in, mutekelliminden olan ehl-i nazann ba'zisi

"nefy-i imkan"a, ve "bi'z-zat ve bi'l-gayr viicubun isbati"na tecaviiz etti;

ya'ni dedi ki: "Viicud, vahiddir; o da vacibu'l-vucuddur; ve viicudda

ondan gayrisi yoktur; ve miimteni'in viicudu miimteni'dir. Fakat

vacibii'l-viicudun bi'z-zat ve bi'l-gayr vacib olmasi vardir. Ve bi'z-zat
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vacib olan Hakk'in viicududur; ve bi'l-gayr vacib olan ise alemin

viicududur". Binaenaleyh "bi'z-zat ve bi'l-gayr vacib"in isbatiyla imkan

nefy edilmi§ oldu. Ve onlar "vacibu'l-viicudun bi'l-gayr vacib olmasi

vardir" demeleriyle, viicud-i harici olan mezahir-i alemi hesaba katarlar.

Ve akl-i nazari erbabi olan ulema-i islamiyyeyi ve bi'l-ciimle felasifeyi ve

hatta erbab-i fenni §a§irtan dahi bu mezahir-i kesirenin viicududur. Hepsi

vacibu'l-vucudu kabul ederler; fakat bu esjayi goriince: "Bu e§ya nereden

ve nasil cikmi§tir; ve vacibii'l-viicud ile revabit ve miinasebati nedir?"

bunlan idrak edemeyip, her taife bir tiirlii delil-i akli getirerek

muddealanni isbata gali§ir; ve bir^ok kiyl ii kale dii§erler.

Ve bizden muhakkik, imkan i isbat eder; ve onun hazretini ve

miimkini ve miimkinin ne §ey oldugunu ve onun nereden

mumkin bulundugunu; ve halbuki onun bi-aynihi vacib-bi'l-gayr

idigini; ve kendisi i^in vucub iktiza eden gayr isminin nereden

sahih oldugunu bilir. Ve bu tafsili hassaten ancak ulema-i billah

bilir (36).

Ve emrin hakikatini mii§ahede eden bizim taifeden bulunan muhakkik,

imtina'-i viicub ile beraber imkani isbat eder. Zira imkanin mertebesi

viicud-i mahz ile adem-i mahz arasindadir. Ve onun hazir oldugu mahalli

bilir; ve onun mahall-i huzuru, viicud-i hariciden evvel akildir. Mesela

"siyah" deriz, onun "aynM
i akilda hazirdir; ve o mertebede viicud ve ademi

iktiza etmez. Velakin harigte sebebin viicud ve ademinden / miinfekk

degildir. Ve muhakkik, miimkini ve miimkinin ne §ey oldugunu da bilir;

ve miimkinin hakikati, adem ile viicuddan miirekkebdir; ve onda ademden

bir mikdar-i mahsus bulundugu gibi, viicuddan dahi onda sabit ve

mutehakkik olan bir mikdar vardir. Binaenaleyh mumkin hem miimteni'i

ve hem de vacibi izhar eder.

Misal: Suyun viicudunu vacib farz etmi§ olsak, ona nazaran buz

ademden ibarettir; ve buzun mertebesi viicud ile adem arasindadir. Ve

viicud-i haricisinden evvel hazir oldugu mahal akildir; ve o mertebede



FUSUSU'L-HIKEM TERCUME VE §ERHi 245

viicudu ve ademi iktiza etmez; ve onun viicudu sebebin viicud ve

ademinden aynlmaz; zira sebeb mevcud olunca zahir olur; ve sebeb

miirtefi' olunca zail olur. Ve incimad bir emr-i ademi ve izafi oldugundan

elimize bir miktar buz aldigimiz vakit onda, o emr-i ademi ve izafiden bir

mikdar-i mahsus oldugunu goriiriiz. Zira "i§te alemde incimad bu

kadardir, bu cirmin haricinde incimad vaki' degildir" diyemeyiz; ve onda

suyun, ya'ni vacibin, viicudundan dahi sabit ve miitehakkik olan bir

mikdar vardir. Zira "i§te suyun viicudu bu kadar olup, o da bu buzda

muteayyin olmusUir" denemez. Binaenaleyh buz hem miimteni'in ve hem

de vacibin muzhiri olmu§ olur.

Ve muhakkik, miimkinin nereden miimkin oldugunu da bilir. Ve

"miimkin" viicudda, viicud ile adem beyninde nisbet-i ademiyyedir; ve o

nisbet viicud iizerine zaid olarak gelmi§ bir §ey degildir.

Misal: La'l rengindeki boya ile yesjl boya yekdigerine kan§tinlsa,

deniz renginde koyu bir mai renk hasil olur: Onun viicud-i haricisi

ma'dum idi. Mevcud olan iki boyanin imtizacmdan husule geldi; ve onun

viicudu iki boyanin viicudunu tezyid etmedi; belki onlann bi'l-kuvve

mevcud ve bi'l-fiil ma'dum olan bir nisbeti idi. Ve keza buzun viicudu

suya nisbeten bir viicud-i izafi ve ademidir. Su donup buz olmakla viicudu

ziyadelesmedi.

Ve keza muhakkik, miimkinin "ayn"iyla vacib-bi'l-gayr oldugunu da

bilir. Zira viicudun viicubu bi
?

z-zat olursa, ona "vacib-bi'z-zat" derler; ve

eger bi'l-gayr olursa ona da "vacib-bi'l-gayr" derler ki, bu da alemin /

viicududur. Ve alemin viicudu ise, vacibii'1-viicudun taayyiiniinden

ibarettir; ve taayyiinat dahi balada izah olundugu iizere, viicud ile adem

arasinda vaki' olup hem miimteni' ve hem de vacibin muzhiridir. Bu da

viicud-i miimkin olup aymyla vacib-bi'l-gayrdir.

Ve keza muhakkik, kendisi igin viicub iktiza eden "gayr" isminin

nereden sahih oldugunu da bilir. Zira "vacibii'l-viicud" lafzi, haddi zatinda

"vacibu'l-viicud-i bi'z-zat"in ismidir. "Vacibu'l-viicud-i bi'l-gayr"a bu

ismin ltlaki, kendi vasfim giydirmesi cihetinden bu gayr iizerine vaki' olan
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istilasi sebebiyledir. Zira Hak, Semi', Basir ve Murid oldugu gibi, bu

sifatlar insanda dahi zahirdir. Mesela buzun viicudu kable'z-zuhur ma'dum

iken, suyun nisbet-i zatiyyesinden ibaret bulunan incimad vaki' olunca, o

buz suyun taayyuniinden ibaret oldugu halde, bi-hasebi'z-zahir, onun

gayri olur. Ve taharet olunamamak ve vaz' edildigi kabin sekline tabi'

olmamak ve cereyan etmemek gibi, bir 90k vecihlerden, ash olan suya

mugayirdir. Fakat temas ettigi §eyi lslatmak ve susamis, olan kimse onu

yedigi vakit kandirmak gibi onda suyun bir takim evsafi dahi zahir olur.

l§te mumkin hakkmdaki bu tafsilati ve viicuhu arasindaki farki ve

onlarin enva'-i isti'dadatini, ancak hassaten ulema-i billah bilir. Kesret-i

taayyiinat ve niseb ve izafat ile viicud-i vahid-i hakikiden muhtecib olan ve

ehl-i nazardan bulunan ulema bu hakikati idrak edememi§lerdir.

Binaenaleyh muhakkikin indinde hakikatte "vucud-i mutlak" ile "viicud-i

mukayyed"den gayn bir §ey yoktur. Ve viicudun hakikati ikisinde de

birdir; ve ltlak ile takyid ancak niseb-i zatiyyeden ibarettir.

/ Bu nev'-i insaniden dogan son mevlud, "kadem n
i §is iizerine

olur; ve o onun hamil-i esraridir; ve ondan sonra bu nevi'den

bir veled yoktur. Binaenaleyh o, hatem-i evlSddir; ve onunla

beraber hem§iresi dogar. Ondan evvel cikar; ve o, ba§i onun iki

ayagi indinde oldugu halde, hem§iresinden sonra ^ikar. Ve onun

mevlidi Qin'de olur; ve liigati, §ehrinin liigatidir. Ve erkekte ve

kadinda kisirlik sari olur. Binaenaleyh onlarda viladetsiz nikah

50k olur; ve onlari Allah a da' vet eder, kabet olunmaz (37).

Ya'ni ulum-i vehbiyye ibtida suver-i insaniyye iginde §is (a.s.) ile zahir

olmu§ ve atayanin miftahi dahi onun elinde bulunmu§ idi. §is (a.s.)

matla'iyla ba§layan bu manzume-i insaniyye yine 0 matla' ile hatm

olunmus, olmak igin, nev'-i insaniden mutevellid olan son cocuk vehb-i

ilahi mertebesinin hatmiyyeti ile zahir olur; ve bu $ocuk kemal-i ilahinin

meclasi olan mezahir-i insaniyyenin sonudur. Ya'ni vehb-i ilahi olan

ulum-i ilkaiye salahiyyet, nev'-i insani iqinde §is (a.s.) ile agilir ve bu

^ocuk ile kapanir. Binaenaleyh bu son Qocuk §is (a.s.)in "kadem"i uzere
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olup onun esranni hamildir. Ve bu hatem-i evladdan soma bu nev'-i

insaniden, ya'ni ulum-i ilkaiye salih bulunan insanlann nev'inden, bir

cocuk dogmaz. Doganlar insan suretinde hayvan olur. Zira onlann

himmetleri fi-zamanina pek qok emsali goruldugii iizere, kemal-i rahatla

istedikleri §eyleri yemek ve igmek; ve keyifleri vechile uyumak ve gezmek;

ve begendikleri disjleriyle serbestce c,iftle§mek; ve zevk-i hayat ta'bir

ettikleri bu menafi'-i nefsaniyyeyi ala-vechi'l-kemal istifa edebilmek icjn

servet ve yesara malik olmak kasdiyla, terakkiyat-i medeniyye ve

miicadele-i hayatiyye nami altinda sarf-i mesai etmek esaslanndan ibaret

olur. Ve kendilerine, nizam-i cem'iyyet-i be§eriyye iqin hiq olmazsa

kavaid-i ahlakiyyeye riayet etmeleri teklif olunsa, "Ahlak emr-i i'tibaridir"

derler. Halbuki gece gundiiz pek ziyade ehemmiyetle dusjiindukleri

viicudlan dahi i'tibaridir. Eger bunlar sozlerinin eri olsalar her ftibari §eye

ehemmiyet vermedikleri gibi, viicudlarma da ehemmiyet vermemeleri

lazim gelirdi. Binaenaleyh onlann diistur-i esasileri "ezvak-i hayatiyyenin

istifasi i^in her nevi' vesaite miiracaat caizdir; §u kadar ki, viicudun

selameti §arttir" kavliyle hiilasa olunabilir. l§te bir hayvanm lisam olsaydi,

soyliyebilecegi / §ey dahi bundan ibaret olurdu. Bunlann heykelleri ve

ecsadi, heyakil-i hayvaniyyeden daha mukemmel oldugu halde, onlann

derecesine sukutlarma bakilirsa jl>f ^ jj ^uftlir ikJjl (A'raf, 7/179)

ayet-i kerimesinin ne kadar belig bir ta'rif-i Mhi oldugu tezahur eder.

Hatem-i evl&d ile beraber onun kiz kardesj dahi dogar, ya'ni ikiz olarak

dogarlar. Zira hatem-i evlad, vehb-i ilahi mertebesinin hatmiyyetidir. Ve

ata-yi ilahi, hademe-i esmadan bir hadimin iki eli iizerine vaki olur.

Nitekim tafsili yukarida gegti. Ve esmanin "iki el"inden murad biri "fail"

ve digeri "miinfail" olmak iizere iki surette mutecelli olmasidir. Ve insan

dahi tekvin-i timsalde iki el ile muteceliidir. Bir yedi ile fail, ve diger yedi

ile miinfaildir. Ve fail erkek, miinfail kadindir, ve erkek ile kadm "insan"

mefhumu tahtmda miindemicdir. i§te mensei esma olan ataya-yi ilahiyye

de boyledir. Bu sirra mebni hatem-i evlad hemsfresiyle ikiz olarak dogar.

Ve hemsiresi hatem-i evladdan evvel; ve o ondan sonra Qikar. Ve hatem-i
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evladm ba§i, hem§iresinin iki ayagi tarafinda vaki' olur. Zira ataya-yi

ilahiyye mevridin, ya'ni mahallin, ve munfailin isti'dadi hasebiyle zahir

olur. Binaenaleyh failin eseri zahir olabilmek icjn ibtida munfailin viicudu

lazimdir. Onun icjn "insan" mefhumunun yed-i munfaile ve kabilesi olan

kadin ibtida gikar; ve vehb-i ilahi mertebesinin hatmiyyeti olan hatem-i

evlad ise, yed-i faile olmak hasebiyle hemsfresinden sonra dogar. Ve
sebeb-i his ve hareket olan ciimle-i asabiyyesinin mahalli bulunan ba§i,

kuva-yi nefsaniyyesinin hey'et-i mecmuasini cSmi* oldugundan ve

kuva-yi nefsaniyyenin hukumran oldugu mahal, esfel-i safilin-i tabiat

bulundugundan, hemsfresinin uzv-i esfeli olan ayaklan tarafinda vaki*

olur. Ve ulum-i ilahiyye-i zevkiyye ehlullah igin kuvadan hasildir; ve bu

kuva hasebiyle de muhteliftir. Binaenaleyh o ulum ihtilaf-i kuva ile

muhteliftir. Fakat ihtilaf-i kuva ile muhtelif olan bu ulum, ayn-i vahide

olan huviyyet-i Hakk'a raci'dir. Ve bu hikmet, hikmet-i ahadiyye olup

"ilm-i ercul"dendir; ve ilm-i erciilun tafsili Fass-i Hudi'de beyan
olunmusftir. Iste bu sirra mebni hatem-i evladm bas,i, hemsfresinin

ayaklan tarafinda vaki
1

olur.

Ve onun dogdugu mahal (Jin'dir; Ve kendisi Qn ah&lisinin lisaniyla

tekelliim eder. Ve Qin memleketi, nev'-i insamn mense'-i zuhuru olan

Asya kit'asinin aksasidir. Hatem-i evlad oldugu igin bu kit'anin

nihayetindeki bir memlekette dogar. Ve o dogduktan sonra erkek ve kadin

arasmda cok miicamaa v&ki' olur ise de $ocuk hasil olmaz; kadinlar kisir

olur. Binaenaleyh onlarin mucamaalan bila-mahsul zevk-i hayvaniden

ibaret kahr. / Ve hatem-i evlad kavmini Allah'a, ya'ni kesretten vahdete,

da'vet ederse de, kabul etmezler. Zira mezhebleri tenasuh iizerine bina

olunmusta; ve tenasuh ise nesh-i tenasiilu iktiza etmi§tir. Kendilerinin

isti'dadi budur. Binaenaleyh nesh-i zahirinin vuku'u iqin onlarin da'vete

icabet etmemeleri ve dalalette sabit olmalan lazim gelir.

Imdi Allah Teala onu ve onun zamamnda olan mu'minleri kabz
eyledikde, kalan behayim gibi kahr. Helali helal ve harami
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haram bilmezler. Tabiat hiikmuyle, akil ve §er den miicerred

olan §ehvet He tasarruf ederler. Binaenaleyh kiyamet onlarin

iizerine kopar (38).

Ya'ni hatem-i evlad ile onun zamanindaki mu'minler ahirete intikal

ettikten sonra, insan suretinde ber-hayat kalanlar, hayvanat gibi kalirlar.

Onlarin harekati ne mizan-i akla muvafik ve ne de kanun-i §er'a

mutabiktir. §ehvetten ibaret olan hiikm-i tabiat ile hareket ederler.

Daglarda yularsiz gezen hayvanlar gibi ya§arlar. Binaenaleyh nev'-i

insanin halkmdan maksud olan gaye fevt olmu§ olur; ve bu §ecere-i alem

semeresiz kahr; ve alem-i hilkat, Adem'den evvel nasil ki bi-ruh bir

cesed-i musevva gibi idiyse, hatem-i evlad ile mii'minlerin vefatindan

sonra yine o halde kahr. Ve kiyamet §irar-i nas iizerine kopar. Nitekim

hadis-i §erifde buyrulur: ^-Ul J^J s*Ul ^ Ya'ni "Kiyamet ancak

§irar-i nas uzerine kopar" ve ^ j*j <M o* u*Ut va
'

n * "Nasin

§erlisi o kimsedir ki, kiyamet onun uzerine kopar, halbuki o diridir." Zira

yer yuziinde "Allah, Allah" diyen bulundukga kiyamet kopmaz. Nitekim

(S.a.v.) Efendimiz buyurur: -OS* -Oil J*}i\ ^ JU* j*- 3^UI^ Ve "Allah"

diyenden murad "insan-i kamil"dir. (Junkii insan-i kamil "Allah" ism-i

cami'inin mazharidir; ve hakkiyla "Allah" diyen ancak odur. Onun

gayrisinde / bu kabiliyet yoktur. Zamanmin insan-i kamili olan hatem-i

evladin intikalinden sonra alemin ruhu zail olup meyyit hiikmunde kahr;

ve kiyamet-i kiibra kaim olur. Zira mezahirden her birisinin eceli vardir.

Alem dahi mezahirden bir mazhar oldugundan onun dahi eceli gelir, oliir.

14 Rebiu'I-ahir 1335/24 Kanun-sani 1332, Sail gecesi, ezani saat 5.
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Terciime: "Hak Teala hazretlerinin atasi ve kudreti, kabiliyyete mevkuf

olan halaikin atasi ve kudreti gibi, kabiliyyete mevkuf degildir. Zira ata-yi

Hak kadim ve kabiliyyet ise hadisdir. Ata, Hakk'in sifati ve kabiliyyet

ise, mahlukun sifatidir; ve kadim, hadise mevkuf olmaz."

§erh: Bu fass-i munifin ibtidasinda izah olundugu iizere ataya, biri

zati, digeri esmai olmak iizere iki kisimdir: Ataya-yi zatiyye, zat-i

ahadiyyette mahfi ve miistehlek olup, zuhur talebinde bulunan sifat ve

esmaya, Hakk'in kendi zatinda, kendi zatiyla, kendi zatina tecellisi

suretiyle, ilm-i ilahisinde viicud bah§ etmesidir ki, buna "feyz-i akdes"

derler. Ve bu ata, Hakk'm iktiza-i zatisi oldugundan mertebe-i ilimde

peyda olan ve suver-i esmadan ibaret bulunan a'yan-i sabite ic,in kabiliyyet

§art degildir. Zira a'yan-i sabite Hakk'in niseb ve §uunatmin suretleridir;

ve Hakk'in §uunati ise, kendi viicudunun aynidir; ve Hakk'in viicuduyla

beraber kadimdir. Binaenaleyh Hakk'in ata-yi zatisi kadim olur. Fakat

viicud-i mutlak-i Hakk'in "mertebe-i ilim"den "mertebe-i ayn"a tenezziilii

ve mez&hir-i kevniyye suretlerinde takayyudu, a'y&n-i sabite hasebiyle

oldugundan ve alem-i kevnde her bir mazhara varid olan ataya kendi ism-i

hassimn isti'dadina gore bulundugundan, bu ataya-yi esmaiyyede

kabiliyyet §arttir. Ve alem-i kevnde vaki' olan / bu tecelliyat-i esmaiyyeye

"feyz-i mukaddes" derler. Mesnevi:

Terciime: "O gonliin c,aresi bir miibdilin atasidir. Onun dad ve atasina,

kabiliyyet §art degildir. Belki §art-i kabiliyyet O'nun atasidir: Ata iq; ve

kabiliyyet kabuk gibidir."
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§erh: Ta§tan daha kati olan kalbin garesi bir miibdilin, ya'ni

miibeddilu'l-ahval olan Hakk'in atasidir. Ve boyle kimse Mudill isminin

taht-i te'sirinde bulundugu halde, ata-yi ilahi, ism-i Hadi'nin iki eli iizere,

ona vasil olmahdir ki, o dalaletten kurtulabilsin. Zira ata-yi ilahi esma

hadimlerinden bir hadim vasitasiyla gelir. "Hakk'in atasi igin kabiliyyet

sart midir? diye sual olunursa, degildir cevabi verilir. Zira hidayete

kabiliyyet bircok kimselerin zannettigi gibi, mutlaka a'mal-i salihaya

muvazabat ve maasiden miicanebet degildir. Hakk'in inayeti bi-illettir.

Nice anadan dogma k&firler vardir ki, Hakk'in hidayeti imdadlanna

eri§mi§tir; ve nice ehl-i fisk ve lsyan vardir ki, Hak onlara bilahire

mertebe-i velayeti ihsan etmi§tir. tbadat ve taat ise esbab-i adiyyeden

ibarettir. Onun igin Hak Teala-buyurur: \^ki" N ^-U \y^l jjaJI l^IpU

UJI il^j (Zumer, 39/53) Ya'ni: "Ey nefislerini israf eden kullanm,

Allah'in rahmetinden umidinizi kesmeyin!". Binaenaleyh onun atasi igin

kabiliyyet §art degildir. Belki kabiliyyetin §arti, O'nun atasidir. Zira

"feyz-i akdes" denilen onun ata-yi zatisi bi-hasebi'l-isti'dad a'yan-i

sabiteye kabiliyyet bah§ etmi§tir ki, "feyz-i mukaddes" denilen tecelliyat-i

esmaiyye bu kabiliyyet iizerine varid olur. Bu surette ata-yi zati ig; ve

a'yan-i kevniyyenin kabiliyyeti kabuk gibi olur. Eger bir kimsenin ayn-i

sabitesi ezelde ism-i Hadi'nin sureti iizere ilm-i ilahide siibut bulmus, ise,

bu alem-i siiflide bir miiddet sahra-yi dalalette puyan olsa ve hidayete

sureta kabiliyyeti olmasa bile, mazhari oldugu ismin hazinesindeki ataya

vakti gelince ona v§sil olur. / Mesnevi:

ijji OLij^-j (j-0
^" (S^t^jj^ y?-*** * DU*j U-ap ij ^»y* 45" ^!

Tercume: "Iste asa, Musa igin yilan olur. Bir giine§ gibi, onun avcunun

igi ziyadar olur. Daha bizim zamirimize ve aklimiza sigmayan yiizbinlerce

mu'cizat-i enbiya vardir."

§erh: Ya'ni, eger. sen ata-yi zatinin ig; ve a'yan-i kevniyyenin

kabiliyyeti kabuk gibi oldugunun misalini gormek istersen, i§te biri Musa

(a.s.)'in asasi ve yed-i beyzasidir ki, bir agag pargasiyla yilanin; ve et ile
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kemikten ibaret bulunan bir el ile ziyanin zahirde munasebetleri olmadigi

halde, "asa" yilan ve "el" dahi giines, gibi parlak oldu. Zira o asanin ve elin

icj ki, onlann ayn-i sabiteleridir, ata-yi zati bunlar hakkmda bu suretle

varid oldu; ve ata-yi zati, varid olmak ic,in, "Bu agac^ir ve bu eldir;

bunlarda yilan ve ziya-pa§ olmaga kabiliyyet yoktur" demez. Bir harika

olmak uzere onlann kabuklan olan vucud-i kevnileri acjldigi vakit,

a'yan-i kevniyye nazarmda onlann icj zahir olur. I§te her seyi sebebe bagh

goren akhmizin ve zamirimizin almadigi yiizbinlerce mu'cizat-i enbiya

dahi buna kiyas olunmak lazimdir. §u kadar var ki, o kabuklann acdip

icjerinin Qikmasi dahi a'yan-i sabitelerinin iktizasindandir. Ve bu
fevka'l-adelik dahi, Cenab-i Hakim-i mutlak tarafindan her kabugun iqi

oldugunu merhameten kullanna anlatmak ve ki§irdan lubbe da'vet etmek

icmdir. Mesnevi:

<J^ <^>^ (7—^ iS^-> J-^ J*» j—f ^ LIS

Terciime: "Tasrif-i Hudadir, esbabdan degildir; yoklara kabiliyyet

neredendir? Eger kabiliyyet fill-i Hakk'm §arti olaydi, hicbir ma'dum
viicuda gelmezdi."

/ §erh: Ya'ni tasarrufat-i ilahiyye esbabin viicuduna miitevakkif

degildir. Zira esbab dedigimiz seyler dahi, viicud-i Hakk'm niseb ve

izafatidir. Ve niseb ise umur-i ademiyyedendir. Vucud-i halk dedigimiz,

mezahir-i alemin hey'et-i mecmuasi, vucud-i izafiden ibaret olunca, o anzi

ve ademi olan §eylere kabiliyyet nereden gelir? Belki onlann
kabiliyyetlerinin sarti ata-yi zatiden inbias eder. Eger Hakk'm fiili zuhura

gelmek icm kabiliyyet §art olaydi, Zat-i ahadiyyette mahfi olan niseb ve

suunat-i ilahiyyenin hiq birisi viicuda gelmez idi. Zira Hakk'm suunat-i

esmaiyyesi ile zuhuru zatimn muktezasidir; ve bu zuhur icjn kabiliyyet

sart degildir. giinkii kabiliyyet sebebdir; ve Hakk'm vucud-i mutlaki ve

onda miindemic olan niseb hicbir sebeb tahtinda mevcud olmu§ degildir.

Mesnevi:
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Terciime: "Hak Teala taliblere, bu mai perdenin altinda, bir adet ve

esbab ve turuk vaz' etti. Ekser-i ahval, adet iizere cari olur. Ba'zan kudret-i

Hak adeti yirtar. Adeti letafetle vaz" etmi§, ba'dehu mu'cizeyi hark-i adet

kilmi§tir. Eger izzet bize sebebsiz mevsul degil ise, kudret-i ilahi sebebin

azlinden ma'zul degildir. Ey sebebe giriftar olan, di§anya uc,ma! Lakin

sebebin azlini miisebbib zann etme! / 0 musebbib her ne dilerse getirir.

Kudret-i mutlak sebebleri yirtar. Lakin bir talib, murad istemeyi bilsin diye

isterin bitimini sebeb iizere surer. Sebeb olmayinca miirid, ne yol arar?

Binaenaleyh sebeb, yolda asjkar olmak lazimdir. Bu sebebler, nazarlar

iizerinde perdedir. Zira her didar O'nun sun'una layik degildir."

§erh: Ya'ni Hak Teala Hazretleri bu alem-i his ve §ehadette, talib-i ata

olanlara, bir adet ve esbab ve yol vaz' etti ki, ata-yi ilahi taliblere bu alem-i

§ehadetin adeti iizere bir takim sebebler vasitasiyla bir tarik-i mahsustan

gelir. Mesela bir kimse elindeki kayisi cekirdeginden kayisi yemek murad

etse, evvela onu topraga gommeli, ba'dehu sulamah, sonra da teakub-i

sinine intizar etmelidir. Zira diinyamn adeti budur. Ve bu ata, ata-yi zati

degil, ata-yi esmaidir. Ve ata-yi ilahi birtakim hademe-i esmamn hizme-

tiyle vaki' olur. Ve suver-i alemden herbir suret bir ismin mazhandir. Ve

bir isjn goriilmesine bu suretlerden birinin veya birkacmin hizmeti, onlarm

mazhar olduklan esmamn hizmeti olur. I§te diinyamn ekser-i ahvali boyle

adet iizerine caridir. Fakat ba'zan kudret-i Hak bu adeti yirtiverir. Mesela

buzun viicudu icjn su, suyun viicudu icjn buhar, buhann viicudu igin de

hava-yi nesimi lazimdir. Bunlar ala-meratibihim yekdigerinin viicuduna

sebebdir. Ve hava-yi nesimi bu istihalati gegirdikten sonra buz olur. Adet-i

tabiiyye budur. Hak, buzun viicudu igin bu tariki vaz' etti. Fakat bir

nebiyy-i zi-§an mu'cize; ve onun varisi bulunan bir veliyy-i kamil keramet
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olmak iizere, yed-i mubarekini hava-yi nesimi icjne uzatip bir buz pargasi

istihsal edebilir. Zira onlar sifat-i be§eriyyelerinden fani olup Hak'la baki

olmu§ olduklanndan, onlann kudret ve fiilleri, Hakk'in kudreti ve fiilidir;

ve kudret-i Hak ba'zan adeti yirtar; boyle hariku'l-ade ahval zuhura gelir.

Hak Teala adeti, latif ve miimtezic birtakim sebebler iizerine vaz' etmistir.

Ba'dehu bu alem-i esbabin verasmda, avalim-i saire mevcud oldugunu

izhar icjn mu'cize-i enbiyayi, adeti hark edici kilmisfrr. Bu diinyada izzet

ve ni'met dahi bize ala-tanki'l-ade birtakim sebebler vasitasiyla gelir.

Fakat zahirde izzet ve ni'mete vasita olabilecek esbabin zail oldugunu

mu§ahede edersen, sebebin ma'zul oldugu gibi, kudret-i ilahinin dahi

ma'zul oldugunu zannetme! Mademki miisebbib ma'zul degildir, onun

diger esmasi yediyle sana ata-yi ilahi gelir. O miisebbib ezelde her neyi

kaza ve takdir etmi§ ise, meydanda sebeb goriinmese bile, / kudret-i mutlak

o sebebleri izhar eder. Ve mesela esbab-i nikmet mevcud iken o sebebleri

yirtip, onun yerine esbab-i ni'meti miiheyya kilar. ^SS

(Mii'min, 40/60) ayet-i kerimesi mucibince bir talib, muradini taleb etsin

diye, Hak Teala i§lerin bitmesini sebeb iizerine bina etmistir. Binaenaleyh

herkes goziinii esbaba dikmi§tir. Mesela zengin olmak isteyen kimse

ticarete siiluk eder; ve "Ya Rab benim ticaretime revac ver!" diye dua eder.

Eger bu gibi esbab-i gina mevcud olmasa idi, miirid-i gina neye tevessiil

ile zengin olunabilecegini bilemeyip sa§inr kalir idi. Boyle olunca taleb

sahibinin tarikinda sebeb bulunmak icab-i hikmettir. imdi sen bu alemde

i§lerin esbab tahtmda gorulmesi adet olduguna bakip da miisebbibden gafil

olma! Bu sebebler gozlerde perdedir. O perdelerin arkasinda miisebbib

vardir. Fakat her didar, onun san'atini ve efalini gormege layik degildir.

Bunu gormek icjn "tevhid-i efaT mertebesine vusul lazimdir. Halbuki

milyonlarca halk esbaba sanlmisjar ve kendilerine gelen ni'met ve nikmeti

o esbabdan bilmisjterdir. Mesnevi:
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Terciime: "Hicablan kokiinden ve dibinden koparmak ic,in, sebebi

delici bir goz lazimdir. Ta ki la-mekanda miisebbibi gorsiin; ve cehdi ve

sebebleri ve diikkani bo§ ve beyhude olarak mii§ahede etsin. Her hayir ve

§er miisebbibden gelir. Ey peder, esbab ve vesait, gaflet devri bir zaman

kalmak igin, §ah-rahda miin'akid olmus, bir hayalden ba§ka bir §ey

degildir."

§erh: Ya'ni bi-hasebi'l-esma viicud-i mutlak-i Hakk'in takayyiidiinden

ibaret bulunan bu mezahirin ve bu esbabin viicud-i izafllerini / delip de,

mekan ile muttasif bulunan alem-i cismaniyyet haricinde, la-mekanda

miisebbibin viicud-i vahid-i hakikisini gorecek; ve binaenaleyh mesaiyi ve

sebebleri ve diikkani, ya'ni iizerinde adet cari olan cismaniyyeti, fani mii-

§ahede edecek bir goz lazimdir. Bir sebeb-i zahiri tahtinda gelen her bir

hayir ve §er, esmasi hasebiyle miisebbibden gelir. Eger sen "Miisebbib ni-

cm esbab perdesi arkasma gizlenmistir; keske zahir olaydi da herkes haki-

kat-i hali bile idi" diyecek olursan, onun cevabi budur ki, bu esbab ve ve-

sait ahiretin caddesi olan bu hazret-i sehadette, bir hayli zaman gaflet devri

devam etsin diye miin'akid olmus, bir hayalden ba§ka bir §ey degildir. Ve

bu hayalat korler ile gozluleri tefrik icjn li-hikmetin vaz" olunmus, bir alet-i

tecriibe ve kalb ile nakd-i ceyyidi temyiz ic,in mevzu* bir mihektir. Bu a-

lemde goz vardir ki, esbabi miisebbibin gayri gormez ve sebebde

miisebbibi mu§ahede eder; ve goz vardir ki, koriin degnegine i'timad etdigi

gibi, esbabdan gayri bir §eyi gormez. j \^&-^J

Rebiu'l-ahir 1335/28 Kanun-sani 1332 Leyle-i sebt, saat 2.5.
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III

[KELiME I NUHIYYE DE MUNDEMIC "HiKMET-I
SUBBUHIYYE" BEYANINDA OLAN FASTIR]

"Siibbuh" vech-i mubalaga iizere "tesbih" ma'nasinadir; ve "tesbih"

Allah'i ahkam-i imkaniyyeden tehzih etmektir. Ve Kelime-i Nuhiyye'nin

"hikmet-i subbuhiyye"ye mukarin kihnmasindaki sebeb budur ki: Nuh

(a.s.) iilu'l-azm olan rusiilun birincisidir; ve risaletin en birinci hiikmii,

resulun iimmetini tevhid-i Hakk'a da'veti ve serik ve nazirden tenzihidir.

Zira risalet isneyniyyet iizerinedir. Ve bu keserat ve mukayyedatin

ahkamina aldanip her birisini birer miistakil viicud farz eden halkin

gozlerini tevhid-i Hakk'a acmak lazimdir ki, hilkat-i e§yadan maksud olan

ma'rifet ve bu ma'rifetin neticesi olan ibadet ve ubudiyyet husule gelsin.

Bu da ancak mukayyedat-i miitekessireden i'raz edip vucud-i vahid-i

Hakk'a tevecciih ile olur. Halbuki ($f*CJi\^ (Bakara, 2/31) ayet-i

kerimesi mucibince ibtida esma-i ilahiyyenin kaffesiyle miitehakkik ve

suret-i ilahiyye ile zahir olan Adem oldu. Ba'dehu nesl-i Adem tekessiir

etti. Her birerleri birer ismin mazhan olan suver-i ademiyyeye,

kabiliyetleri hasebiyle, o esma ifaza-i viicud etmekle mezahir-i esma bu

suretle tekessiir ve taaddiid etti. Ve §is (a.s.) ile Nuh (a.s.) mabeyninde

fetret vaki' oldugundan, Nuh (a.s.)in kavmi, esma-yi miiteaddide-i

muhtelifeyi birtakim ecsamdan ibaret zannedip vehimlerinde peyda olan

suretler iizerine Vedd, Suva' ve Yegus ve Yauk isimleriyle putlar i'mal

ederek onlara taptilar. Ve esma-i kesire sebebiyle tasni' ettikleri muteaddid

ilahlara tapmakla vahdet-i Hak'tan hicaba dii§tuler. Binaenaleyh Nuh (a.s.)

kavmini bu halde goriince, kendine gayret ve kaymine de / gazab galip

oldu. Hatta kemal-i gayretinden ^ >:
^ (Nuh,

71/26) Ya'ni: "Ya Rab! yeryiiziinde kafirlerden devr eden bir kimse
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birakma!" diye onlarin helakini taleb etti.

Burada bir sual varid olur: "Kaffe-i esja mezahir-i esma-yi ilahiyyedir;

ve onlarin viicudu ise, viicud-i mutlakin takayyiid ve taayyiiniinden

ibarettir. Binaenaleyh kavm-i Nuh'un taptiklan asnam dahi, viicud-i

mutlakin takayyiid ve taayyiinii oldugundan kavm-i Nuh onlara tapmakla

Hakk'm gayrisine tapmi§ olmazlar". Bu sualin cevabi bu fass-i miinifde

tafsilen beyan buyrulmushir. Heman Cenab-i Hak zevk-i selim ve fehm-i

sahih ihsan buyursun.

Gul§en-i Raz'dan :

Terciime: "Mademki e§ya viicudun mezahiridir, nihayet put dahi o

ciimleden birisidir. Ey akil olan adem! Iyi du§iin ki, put viicud cihetinden

batil degildir. Bil ki, Hak Teala onun halikidir. lyiden her ne sadir oldu

ise iyidir. O makamda ki viicud ola, mahz-i hayirdir. Eger onda §er var ise

o gayrdandir. Eger miisliiman bilse idi ki, "put nedir?" Bilir idi ki, din

putperestliktedir. Ve eger miisrik puttan agah ola idi, dininde dalalete diiser

mi idi? O, puttan ancak halk-i zahiri gordii. Bu sebeble §eriatte kafir oldu.

Eger sen dahi, ondan Hakk-i pinhani gormez isen, sjeriatte sana da

miisliiman demezler." /

Ma'Iumun olsun ki, muhakkak, ehl-i hakayik indinde Cenab-i

ilahi'de tenzih, ayn-i tahdid ve takyiddir (1).

Ya'ni Cenab-i ilahi sifat-i muhdesattan ve cismaniyyetten ve

maddiyyattan miinezzehtir, dedigimiz vakitte, O'nun sifati bunlann

sifatmdan ayndir, demi§ oluruz. Binaenaleyh Hak bir sifat ile takyid

edilmi§ olur. Ve keza bundan, Hakk'm haddi bunlann haddinden harictir,
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ma'nasi da giktigi ic,in, aym zamanda Hakk'i bir hadd ile de tahdid etmi§

oluruz; veyahut Hak bilciimle mukayyedattan miinezzehtir desek, kayd-i

ltlak ile takyid etmi§ oluruz. Halbuki ehl-i hakayik indinde Allah Teala igin

ne ltlak ve ne de takyid vardir. Zira Cenab-i ilahi, ya'ni hazret-i uluhiyyet,

cemi'-i esma-yi ilahiyyeyi cami'dir. Ve esma dahi O'nun §uunati olup

zatinin muktezasidir; ve e§ya dahi esmasimn meclasidir. Ve esmamn

hazret-i ilmiyyede ve alem-i ervahda ve alem-i misalde ve alem-i §ehadette

me§hud olan suretleri yine Hakk'in tenezzulat-i vucudundan peyda

oldugundan, her bir mertebede me§hud olan ancak kendi zatidir.

Binaenaleyh gayr nerededir ki, onun bir haddi olsun da Hakk'i ondan

tahdid edelim; ve mukayyedin viicudu var midir ki, onun muvacehesinde

Hakk'i ltlak eyliyelim?

Tenzihin tahdid ve takyid olu§u mertebe-i uluhiyettedir. Mertebe-i

ahadiyyette tenzih ise, isbat-i §irktir. Qiinku zat-i ahadiyi tenzih igin ondan

gayri bir §ey isbat etmek lazim gelir. Halbuki o mertebede ne isim ve ne de

sifat ve na't mevcud degildir. Cumlesi zat-i ahadiyyede muzmahildir; ve

zatin gayri i'tibar olunacak bir §ey yoktur.

imdi tenzih eden kimse ya cahildir, veyahut su'-i edeb sahibidir.

Velakin cahil ve su'-i edeb / sahibi tenzihi ltlak edip onunla kail

olduklari vakit, mii'min olan ve §erayi' ile kail bulunan kimse,

tenzih edip tenzih indinde tevakkuf ettikde ve bundan gayri

gormedikde, muhakkak edebe isaet eder; ve Hakk'i ve resulted

tekzib eyler. Halbuki onun §uuru yoktur; ve o, hasilda oldugunu

tahayyiil eder, halbuki o kimse faittedir; ve o ba zisina iman

eden ve ba zisina kafir olan kimse gibidir (2).

Ya'ni Hakk'i nakayis-i imkaniyyeden ve kemalat-i insaniyyeden

tenzih eden kimse, ya cahildir: Ya'ni tenzih, Hakk'i, cemi f

-i mevcudattan

ayirmak ve onun zuhurunu ba'zi meratibe tahsis etmek oldugunu ve

halbuki kaffe-i mevcudatin kendi zatlan ve viicudlan ve kemalatlan ile

Hakk'in mezahiri olup, Hakk'in onlarda zahir ve onlara miitecelli
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bulundugunu ve onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Hak onlann

zatlanyla, viicudlanyla ve bakalanyla ve biitun sifatlanyla beraber

oldugunu; ve belki bu suretlerin kaffesiyle zahir olan ancak Hak

bulundugunu; ve bu suretler bi'l-asale Hakk'm ve bi't-tebaiyye halkm

idigini bilmez. Binaenaleyh Hak iizerine bu cehli ile hiikmedip onu ba'zi

meratib ile mukayyed kilar. Veyahut tenzih eden kimse bu zikrolunan

hakayiki alimdir: Bu surette o kimse Allah'a ve resulune kar§i su'-i

edebde bulunmu§ olur. Ve tenzih eden cahil ile su'-i edeb sahibi, ya

mii'min veyahut gayr-i mii'min olur: Eger tenzih eden mu'min olup da, bu

tenzihi indinde durur ve oradan ileriye gitmez ve makam-i tesbihde, te§bih

edip alemin kemalatmi Hak hakkmda isbat etmez ise, su'-i edeb etmi§ ve

peygamberleri ve kiitiib-i ilahiyyeyi tekzib eylemi§ olur. Zira kiitiib-i

ilahiyyede, Hak kendisinin Semi' ve Basir ve Hayy ve Kayyum ve Miirid

oldugunu beyan buyurmu§ ve peygamberler dahi, bu gibi sifat-i ilahiyyeyi

haber vermi§lerdir. Tenzih eden kimseler ise, bu tekziblerinin farkina

varmazlar; ve bu tekzib ile kendilerinde ma'rifet hasil oldugunu ve mu'min

ve muvahhid olduklanni zannederler. Halbuki bu zanlanyla maarif-i

hakiki ve iman-i yakini ve tevhid-i sirftan uzak dii§tuklerini bilmezler. Ve

onlar kiitiib-i ilahiyyenin ba'zilanna iman ve ba'zilanni inkar eden

kimseler gibidir. l§te mu'min olup §erayi' ile / kail miinezzihin hali budur.

Gayr-i mu'min olanlara gelince: Bunlar, ister erbab-i fen ve felasife gibi

yalniz akillannin muktezasma tabi' olan kisimdan olsun, ister bunlara

tabi' olan mukallidin-i miitefelsife olsun, zaten onlar hayret ve dalalete

dii§mii§ ve "Biz bir muallimin ta'limine muhtag olmaksizin fen ve akil ile

hakikati idrak edebiliriz" iddiasinda kalmi§ buiunduklarindan kelamlannin

vuzuh-i butlani hasebiyle bu taifeyi Hz. §eyh (r.a.) kale bile almayip

yalniz j-jll ^Lr^ Jj'UJU kavliyle iktifa buyurdu.

Hususiyle bilindi ki, muhakkak elsine-i §erayi'-i ilahiyye, Hak
hakkinda soyledigi vakit, onu ancak umumda mefhum-i evvel

iizere, hususta dahi, o lafiz herhangi lisan ile olursa olsun, o
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lisanin vaz'mda, o Iafzin viicuhundan anla§ilan diger bir

mefhurn iizere soyledigi §eyle getirdiler (3).

Ya'ni min-indillah miinzel olan §eriatlann lisani, Hak Teala Hazretleri

hakkinda bir§ey soyledigi vakit, peygamber onu kavminin lisani iizere

soyler; ve oyle lafizlar ile soyler ki, kavminin kaffesi o elfazi isjttikleri

vakit, vehle-i ulada zihinlerine miitebadir olan ma'nalarim bila-te'vil zahiri

iizere ahrlar. Zira Hakk'in hitabi umumadir. Maahaza o lisan arabi, ibrani

gibi her hangi lisandan olursa olsun, peygamberin umuma soyledigi o

elfazin, o lisanin vaz'i i'tibariyle muhakkikin ve muvahhidin ve ulema-i

zahireden her bir taifeye nisbetle, hususf mefhumlan, birgok vecihleri ve

miiteaddid ma'nalan vardir. Hak onlara o elfazda -bilsinler bilmesinler- o

mefhumat ve viicuh ve maani ile tecelli buyurur. Nitekim Cafer Sadik

Hazretleri: Dj-JUeV^ ^ ol_*J JLi -dfl o\ / ya'ni "Hak Teala

ibadina kendi kelaminda tecelli eyler, velakin onlar bilmezler" buyurur. Ve

(S.a.v.) Efendimiz hadis-i seriflerinde Uik* 1a& ^1 ya
'ni

"Kur'an'm zahn ve batm ve haddi ve matla'i vardir". Ve keza: d\yt\ Jj>

Jioj\ ya'ni "Kur'an yedi batin iizere nazil oldu" buyururlar.

Zira Hak icjn halkin hepsinde zuhur vardir. Binaenaleyh

mefhurnun ciimlesinde zahir olan O'dur. Her bir fehimden batm

olan dahi O'dur. Ancak "Muhakkak alem O'nun sureti ve

hiiviyyetidir; ve o, ism-i Zahir'dir" diyen kimsenin fehminden

batm degildir. Nitekim Hak, ma'na cihetiyle, zahir olan §eyin

ruhudur. Boyle olunca Hak, batindir; binaenaleyh Hakk'in,

alemin suretlerinden zahir olan §eye nisbeti, ruh-i miidebbirin

surete nisbeti gibidir(4).

Ya'ni "halk" dedigimiz §eyler, Hakk'in §uunat-i zatiyyesi olan

isimlerinin mezahiri oldugundan Hak, bunlann kaffesinden zahirdir; ve

onlarin viicudu, viicud-i mutlakin kisve-i taayyiin ve takayyiide biirunerek

zuhur etmi§ olmasindan ba§ka bir §ey degildir. Viicud-i mustakil ile
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viicud-i izafi hep Hakk'in viicudundan ibaret olunca, halk dedigimiz

miiteayyinatin ve mukayyedatin mefhumat-i zihniyyelerinde zahir olan

dahi hep Hak olmu§ olur. Binaenaleyh Hak, her mevcud ve melfuzda ve

her bir mefhum ve melhuzda, herkesin isti'dadma gore zahir olup bir

hitab-i hususi ile hitab eyler. Mesnevi:

I Terciime ve izah: Hak Teala Kur'an-i Kerim'de: J^- j* *J1 uyt^j

*tjj\ (Kaf, 50/16) ya'ni "Ben o kuluma §ah damanndan daha yakinim"

buyurdu. Sen ise bundan gafil olup tefekkiir okunu uzaga dti§iirdun; ya'ni

Hakk'i kendi nefsinde degil, afakta aradin. Ey okunu ve yayini tertib

etmi§ ve akil ve zekasini ulum-i saire ile mahmul kilmis, olan kimse, av

yakindir. Halbuki sen okunu uzaga atmi§sin."

Hak her fehimden zahir oldugu gibi, her bir fehimden batm olan dahi

yine Hak'tir. Ya'ni anlayi§i mahdud olan kimselerin isti'dadlarimn

yeti§medigi mefhumlar ile batmdir; fakat bu batimyyet mahdudu'l-fehm

olanlann fehimlerine goredir. Yoksa "Alem Hakk'in suretidir ve

huviyyetidir; ve alem Hakk'in ism-i Zahir'idir" diyen ve bunun boyle

oldugunu zevkan bilen kimsenin fehmine gore batm degildir. £iinkii boyle

bir zat-i serifin fehmi mahdud degildir. Bu zat-i serif, alem, Hakk'in zati

i'tibariyle degil, belki ism-i Zahir ile takayyudii ve taayyunii i'tibariyle

sureti ve hiiviyyeti oldugunu bilir. Zira o, Hakk'i cemi'-i mezahirde

mii§ahede eder. Nitekim Ebu Yezid (k.s.) buyurmusto ki: "Otuz yildan

beri Allah ile tekelliim ederim. Halbuki nas kendileriyle tekelliim ederim

zannederler."

Ma'lum olsun ki, esma zat-i Hakk'in §uunudur; ve §uun-i Hak ise

onun zatinin aynidir; ve Zahir dahi onun ismidir ve ism-i Zahir alemin

zuhurunu iktiza eder. Zira isim bir mazhar olmaymca zahir olmaz.

Binaenaleyh Hak alemin ayni olmasi i'tibariyle, alem Hakk'in sureti ve

hiiviyyeti olur. Ve nitekim Hak suver-i akliyye ve hissiyye ve ruhaniyye ve

cismaniyyeden zahir olan §eyin ma'na cihetiyle riihudur; ve Hak Teala bu

cihetten batindir. Binaenaleyh alemde "zuhur" ve ma'nada "butun"
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kaydiyla mukayyed olan Hak'tir; ve zuhur ve butun Hakk'm hiiviyyetidir.

Ve Hak zahirin ve batinin hiiviyyeti olunca, batimyyetin zahiriyyete

nisbeti, suretin mudebbiri olan ruhun surete nisbeti gibidir.

Misal: Bi'l-farz "insan" kelimesini bu kagit iizerine nak§ ettik;

gdziimuzun oniinde bir suret zahir oldu. Bizi bu sureti nak§a sevk eden

onun ma'nasi idi. Binaenaleyh bu ma'na o suretin miidebbiridir. / Ve bu

kelime zahir, onun ruhu olan ma'nasi da batmdir. Ve bu suret ma'nanin

gayn degildir; belki zahiri batinimn aymdir. Eger gayn olsa idi, o sureti

goriince ma'nasina; ve ta'bir-i digerle, zahirden batina intikal edilmemek

lazim gelir idi; ve keza ilimdeki ma'nayi izhar iqin bu suret nak§

edilmemek icab eyler idi.

i§te her mevtmda zahir olan suretlerin batinlan vardir. Ve her

mevtinda zahir ve batin olan Hak'tir. Mesela ilm-i Hak'ta zahir olan

a
f

yan-i sabitenin batim esma; ve alem-i ervahda zahir olan suverin batim

a'yan-i sabite; ve alem-i misalde zahir olan suretlerin batim ervah; ve

alem-i §ehadette zahir olan suverin batim dahi suver-i misaliyyeleridir. Ve
bunlann ciimlesinde zahir olan Hak'tir; ve Hak ciimlesinin ebtan-i

butunudur.

Imdi insanm haddinde, mesela onun zahir ve batim ahz olunur.

Ve her mahdud dahi boyledir. Binaenaleyh Hak, her bir had ile

mahduddur. Halbuki alemin suretleri, ancak her alem icjn onun

suretlerinden hasil oldugu kadar munzabit olur ve ihata olunur;

ve her bir suretin hududu bilinir. I§te bunun i^in Hakk'm haddi

mechul olur. Zira Hakk'm haddi, ancak her suretin haddini

bilmek ile malum olur. Bunun husulu ise muhaldir. O oyle ise

Hakk'm haddi muhaldir.(5)

Ya'ni insani ta'rif ve tahdid edecegimiz vakit "hayvan-i natik"tir deriz.

"Natik" onun batim ve "hayvan" zahiridir. Cins ve fasildan hasil olan

hey'et-i muctemia-i zahiresi ile onda sirr-i ahadiyyet vardir. Ve her ikisinin

hakayik-i mii§tereke ve miimeyyizesi mevcuddur ki, onda batindir; ve

Hak, / onun hadd ve ta'rifinde me'huzdur. l§te her bir ta'rif ve tahdid
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olunan sey dahi boyledir. Qmku her mahdudda, bir emr-i amm-i miisterek

ve emr-i hass-i miimeyyiz lazimdir. Ve bunlann her ikisi de Hakk'a

miintehi olur. Ve Hak her bir §eyin hadd ve ta'rifinde batindir.

Binaenaleyh her ne vakit bir seyi ta'rif ve tahdid eylesek Hakk'i ta'rif ve

tahdid etmis, oluruz. Qiinku o §eyin zahiri Hakk'in Zahir isminin mazhan

ve batini dahi, Hakk'in Batin isminin mazhandir; ve mazhar ise ahadiyyet

i'tibariyle Zahir'in aynidir. Ve alemin suretleri ve ciiz'iyyati mufassalan

mazbut ve munhasir degildir, namiitenahidir. Halbuki hudud, suver-i

esjayi ve onlann hakayikini ihatadan sonra ma'lum olur. Onlan ihata

mumkin olmadigindan, hududunu bilmek dahi muhaldir. Ve mademki

onlann hududu bilinmiyor, o halde Hakk'in had ve ta'rifi dahi muhaldir.

Ancak munzabit olan ve ihata olunan ve hudud ve ta'rifati bilinen §ey, her

alem igin o alemin suretlerinden hasil olan kadardir. Ve'l-hasil alemin

suretleri munzabit olmadigi igin, Hakk'in had ve ta'rifi dahi mechul olur.

Alemin suretlerinin munzabit olmamasi budur ki, Hakk'in §uunat-i

zatiyyesi olan esmanin niMyeti yoktur. Bu esmasiyla Hak, ezelen ve

ebeden tecelli eder durur; ve bu esmanin suretleri olan a'yan dahi, o

tecelliyati ale'd-devam kabul eder; ve bu suver ve nuku§-i alem

miitemadiyen miitekevvin olur. Ondan sonra fesada gider; ve fesad dahi

tecellidir. Mesela bahar gelince agacjann yapraklan, gigekleri, meyveleri

tekevviin eder. Giiller agar, daglar ye§illenir. Ki§ mevsiminde fesada

gider. Ve'l-hasil kiire-i arz iizerindeki suver-i bi-nihaye boylece tekevviin

ve tefessiid eyler. Feza-yi bi-nihayedeki avalimin ve onlarnn uzerlerindeki

suverin tekevviin ve tefessiidii dahi boyledir. Suver-i miitekevvinenin

hudud ve tearifi Hakk'in bildirdigi kadar ma'lumumuz olur. Halbuki

heniiz tekevviin etmemis, olan suretlerin hududunu bilmek muhaldir.

Binaenaleyh Hakk'in haddini bilmek dahi muhal olur.

Ve Hakk'i tenzih etmeyip te§bih eden kimse dahi boyledir. O,

muhakkak onu takyid ve tahdid etti; ve onu bilmedi (6).

10 I Ya'ni Hakk'i te§bihsiz tenzih eden kimse, onu tahdid ve takyid

eyledigi gibi, tenzihsiz te§bih eden kimse dahi, munezzih olan kimse gibi,
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onu tahdid ve takyid etmi§ olur; ve Hakk'i bilmez. Qunku te§bih eden

kimse, Hakk'i tismaniyyata benzetip onda hasreder. Halbuki bu, gayr-i

mahdud olan mutlaki takyid ve tahdiddir. Ve keza tenzih eden kimse dahi,

Hakk'i cismaniyyattan tenzih eder; ve bundan, Hakk'm haddi cismaniy-

yatin hududundan harictir, ma'nasi gikar. Ve mukayyedattan tenzih

olundukda dahi, Hak kayd-i ltlak ile takyid edilmi§ olur.

Ve Hakk'm ma'rifetinde tenzih ve te§bih beynini cem' eden ve

onu iki vasf ile vasf eyleyen kimse, nasi! ki kendi nefsini tafsil

iizere degil, miicmelen arif oldu ise, Hakk'i dahi tafsil iizere

degil, miicmelen arif olur. Zira alemde suverden olan §eyin

adem-i ihatasindan na§i, onu iki vasf ile tafsil iizere vasf etmek

miistahildir (7).

Ya'ni arif-i muhakkik Hakk'i, ahadiyyet-i zatiyyesi ve hakikat-i

vahidesi i'tibariyle taayyiinatin kaffesinden tenzih eder; ve alemin

suretlerinde zuhuru ve tecellisi ve ism-i Zahir cihetinden alem Hakk'm

hiiviyyeti olmasi i'tibariyle de te§bih eder; ve Hak hakkinda bu suretle

tenzih ve te§bih beynini cem' eder. Ve §u halde Hakk'i, mukteza-yi tenzih

olan butun ve vahdet; ve te§bihin muktezasi olan zuhur ve kesret

vasiflariyla tavsif eyler. Fakat bu tavsif tafsilen degil, mucmelendir.

Qiinkii Hakk'i bu iki vasf ile tafsil uzere tavsif etmek muhaldir. Zira

alemin suretlerinin kaffesini ihata eylemek mumkin degildir. Binaenaleyh

boyle bir kimse Hakk'i, tafsil iizere degil, belki icmal iizere / arif olur. Zira

namiitenahi olan seyin def a-i vahidede ihata ve tafsili mumkin degildir.

Fakat Hak suver-i alemi bila-inkita' ve ebedii'l-abad namiitenahi olarak

tafsil eder. Ve nitekim o arif-i muhakkik, kendi nefsini dahi tafsilen degil,

miicmelen arif oldu. Ya'ni bilir ki, kendi nefsi esma-i ilahiyyeden bir ism-i

hassm mazhan ve suretidir; ve isim onun ruhu ve batinidir; ve kendi

nefsinde mii§ahede ettigi kemalatin ba'zisi, o ismin hazinesinde mahfuz

olan seylerdendir. Binaenaleyh rabb-i hassi olan ismin hazinesindeki

kemalatin kaffesini tafsilen bilmez. Belki o kemalat, pey-der-pey zahir
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oldukga bilir. §u halde onun Rabb'ine olan ilmi, icmali olmu§ olur. Yahut

arifin kendi nefsini tafsilen bilmeyip de mucmelen bilmesinin sebebi budur

ki, alem-i kebirde her ne mevcud ise, onun nefsinde de miindemicdir; ve

alem-i kebirin suretleri ise munzabit degildir ve ihata olunmaz; ve onlan

tafsil iizere bilmek mumkin degildir. Belki icmal iizere bilinir. Binaenaleyh

arif dahi kendi nefsini tafsilen degil, mucmelen bilir.

Misal: Bir kayisi c,ekirdeginin ickide bir agac, oldugunu ve o agacin

iizerinde binlerce kayisi bulundugunu ve her birinin gekirdegi iginde keza

birer agac, ve agacjarda nice bin kayisi oldugunu ve agacjar ve meyvelerin

namiitenahi bir surette teselsiil ederek gidecegini biliriz. i§te bu ma'rifet

icmalidir. Zira namiitenahi olan agac,lann ve kayisilann birdenbire ihatasi

ve tafsili kabil degildir. Pey-der-pey zuhur ettikge bilinir. Ve cekirdek

ahadiyyet-i zatiyyesi ve hakikat-i vahidesi i'tibariyle miiteselsilen zahir

olan agaglardan ve meyvelerden miinezzehtir. Fakat zahir olan agaglar ve

meyveler onun hiiviyyeti olmasi i'tibariyle Qekirdegin gayri degildir. §u

halde bu cekirdek iki vasif ile tavsif olunur: Birisi butun ve vahdet, digeri

de zuhur ve kesrettir. Ve bu vasiflar tafsilen degil, miicmelendir. Zira

agaglarm ve meyvelerin ihalasi kabil olmadigindan cekirdegi tafsilen tavsif

edemeyiz./

Ve bunun icjn Nebi (s.a.v.) Hakk'in ma'rifetini, nefsin

ma' rifetine rabt eyledi de: "Nefsini bilen kimse muhakkak

Rabb'ini bildi" buyurdu. Hak Teala dahi buyurdu ki: "An-karib

biz ayatimizi onlara afakta gosteririz"; ve o senden haric, olan

§eydir. "Ve biz ayatimizi nefisierinde onlara gosteririz"; o da

senin aynindir. "Ta ki onlara", ya'ni nazirine "miitebeyyin

olsun ki, muhakkak o Hak'tir." Sen Hakk'in sureti oldugun ve i

o senin ruhun oldugu haysiyyetle, imdi sen onun igin suret-i

cismiyye gibisin; ve o, senin cesedinin sureti icin ruh-i

mudebbir gibidir. Ve hadd senin zahir ve batinina §amildir. Zira

suret-i bakiyye, onu mudebbir olan ruh ondan zail oldugu vakit,

insan olarak baki kalmaz; fakat onun hakkmda "o, insan
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suretine mii§abih bir surettir" denilir. Binaenaleyh o suret ile

agagtan ve ta§tan olan suret-i insaniyye arasinda fark yoktur; ve

o surete ism-i insan ltlaki hakikat ile degil, mecaz iledir (8).

Ya'ni nefsin icmalen bilinmesi, Hakk'in icmalen bilinmesini miistelzim

oldugu igin (S.a.v.) Efendimiz Hakk'in ma'rifetini, nefsin ma'rifetine

merbut kihp ^j^aii ^ buyurdu. Zira viicud-i mutlak, nasil ki

§fakta mevcud ise, enfuste dahi bylece mevcuttur. Nitekim Hakim Senai

hazretleri bu ma'naya i§areten buyururlar: /

Terciime: "Kendi nefsini taniyamayan, bilmeyen kimse, Halik'i nerede

bilir? Sen kendi nefsinin elinde zebun oluyorsun, nasil arif-i Kird-gar

olursun?"

Imdi Rabb'ini bilmek igin ki§i evvelen kendi nefsini bilmek lazimdir.

Nefsini icmalen arif olan, Rabb'ini de icmalen arif olur. (Junku nefs-i

insaniyye, meratib-i kevniyye ve ilahiyyenin cumlesini mustemildir. Ve

Hak dahi bu meratibde zuhuru hasebiyle, onlann cumlesini mustemildir.

Ve arif Rabb'inin meratibini, nasil ki mucmelen bilirse, kendi nefsini dahi,

galiben ancak icmal uzere bilir. Ve nefsini tafsilen arif olan zat, ancak

kuyud-i zahire ve taayyiinat-i batineden muntalik ve ahkam-i viicubiyye

ve imkaniyye kendisinde muntabi' olan kimsedir. Binaenaleyh bu zat

Rabb'ini de tafsilen arif olur; ve ma'rifet-i hakikiyyenin husulii, ancak

suver-i afakiyyede miinte§ir olan ayat-i ilahiyye ile enfiisteki ayat-i

ilahiyye ma'rifeti beynini cem' etmekle olur. Nitekim Hak Teala buyurur:

"Biz ayatimizi an-karib onlara af^kta gosteririz." (Fussilet, 41/53) Ve

"afak" dedigimiz §ey senden haric. olan §eydir; ya'ni taayyiinat-i afakiyye

senin taayyuniine nisbeten baska bir taayyundiir. Ve Hak her bir taayyiinde

baska baska tecelliler ile zahir oldu. Ve keza Hak Teala buyurur: "Biz

ayatimizi onlann nefislerinde onlara gosteririz." (Fussilet, 41/53) Ve o

"nefis" dahi senin "ayn"indir. Ve Hak, cemi'-i meratib-i kevniyye ve
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ilahiyye ile kalb-i mii'mine miistevi oldu. Ta ki onlara, ya'ni nazir

olanlara, mutebeyyin olsun ki, afak ve enfiiste goriinen Hak'tir. Ve

Hakk'in afakta ve enfiiste goriinmesi, sen Hakk'in sureti oldugun ve Hak

da senin ruhun oldugu haysiyyetledir. §u halde sen, / Hakk'in suret-i

cismiyyesi gibisin; ve Hak senin cesedinin suretine, onu idare eden run

gibidir. Ya'ni afak ve enfiiste meshud olan mezahirde Hakk'm zahir

olmasi ve afak ve enfiisiin Hak ile kaim bulunmasi, ruhun cesedde zuhuru

ve cesedin run ile kiyami gibidir. Binaenaleyh Hak senin hiiviyyetin ve

batmm; ve sen Hakk'in sureti ve zahirisin. Maah&za Hak, ruh degildir;

belki ruhun ruhudur. Cunkii viicud-i mutlakin tenezzulati meratibine gore

alem-i ervah iicuncii mertebedir. Omer Hayyam buyurur:

Terciime: "Hak cihanin canidir; ve cihan hey'et-i mecmuasiyla

bedendir. Ervah-i melaike dahi bu bedenin havassidir. Eflak ve anasir ve

mevalid ise bu bedenin a'zasidir. Iste tevhid budur; bunun gayrisi hep

hicab-i kesrettir."

Ve insani ta'rif etmek istedigimiz vakit, onun zahirini ve batinmi

nazar-i i'tibare ahp "insan hayvan-i natiktir" deriz. Natikiyyet insanin

batinina §amil olur. (Jiinkii ruh, nefs-i natikadir; ve hayvaniyyet ise

zahirine §amildir. Zira "hayvan" dedigimizde nam! ve hassas ve

miiteharrik-bi'l-irade olan bir cismi murad ederiz. Imdi Hak, senin zahir ve

batmdan miirekkeb olan suretine ruh gibidir. Ve insanin ta'rifinde zahir ve

batinin ahz edilmesi lazim geldiginin delili budur ki, ruh ile baki ve kaim

olan insanin suretinden, bu sureti idare eden ruh zail olunca, artik o surete

insan denilmez. Belki, insan suretine mii§abih bir surettir, denilir.

Binaenaleyh ruhu zail olmu§ olan suret-i insaniyye ile agac,tan ve tastan

masnu 1

olan insan heykelleri arasinda higbir fark yoktur. Eger o surete

15 "insan" denirse, / hakikat degil, belki "evvelce insan idi" demek

ma'nasinda kevn-i sabik alakasiyla mecaz olur.

j
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Ve alemin suretinden Hakk'm zevali asla murnkin degildir.

Boyle olunca uluhiyyetin haddi, onun ic,in hakikat iledir; mecaz

ile degildir. Diri oldugu vakit insanin haddi gibi. Ve insanin

suretinin zahiri, kendisini miidebbir olan ruhuna ve nefsine,

kendi lisani ile, nasil izhar-i sena eder ise, kezalik Allah Teala

dahi suret-i alemi, Hakk'in hamdi ile miisebbih kildi; velakin

biz onlann tesbihini idrak etmeyiz. Zira biz, alemde suverden

olan §eyleri ihata edemeyiz (9).

Ya'ni insani tarif ederken "hayvan-i natiktir" deyip, "hayvan"

ta'biriyle onun cesedini, zahirini; ve "natik" ta'biriyle hiiviyyet-i

batmesini, ruhunu alinz. Ve insanin zahiri batinmdan ve batini da

zahirinden zail olmaz. Bunun gibi Hak dahi alemin suretinin batini ve

alemin sureti O'nun zahiridir. Ve Hak batiniyyeti cihetiyle suret-i alemden

asla zail olmaz. Eger z^il olsa, insanin ruhu cesedinden zail oldugu vakit

nasil fani olursa, suret-i alem dahi oylece fenaya gider. Imdi insan, hayatta

oldugu vakit nasil ki, zahir ve batini ile ta'rif olunursa, uluhiyyet dahi

oylece zahir ve batin-i Hak ahnmak suretiyle hadd ve ta'rif olunur. Ve

hadd-i uluhiyyet Hak icin, mecazen degil, hakikaten sabittir. Zira me'luh

gibi degildir. Hak, me'luhun, ya'ni suver-i alemin Kayyum'udur. Qunkil

ilah olmayinca, me'luhun kiyami mutasavver olmaz.

Ma'lum olsun ki, / sirasi geldikce diger faslarda dahi izah olundugu

iizere Hak, ahadiyyet-i zatiyye mertebesi i'tibariyle cemi'-i sifat ve

esmadan miistagnidir. Binaenaleyh bu mertebeyi izah icin hicbir ta'bir

yoktur. Lisan-i hadis bu hustista lal ve ebkemdir. Ve bu mertebeyi

tefekkur, abesle i§tigaldir. Onun icin Peygamberimiz (aleyhi's-salatii

ve's-selam) Efendimiz aUI oli ^ ya'ni "Zat-i Hak'ta tefekkur

etmeyiniz" buyurmu§lardir. Ahadiyyet-i zatiyye mertebesinde Hakk'in

bi'l-kuvve mevcud olan sifati ve bu sifatin muktezalan bulunan esmasi

mahv ve miistehlektir. "ilah" denemez, giinku "me'luh" yoktur. "Halik"
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denemez, giinkii "mahluk yoktur". "Musavvir" denemez, giinkii "suret"

yoktur. Ve kis-aleyhi'l-bevaki. Ve'l-hasil hie, bir seyle tavsif olunamaz.

Fakat bi'l-kuvve zatinda mevcud ve miindemic olan sifat ve esma oylece

mahbus kalamaz; zuhur etmek isterler. Nitekim kendisinde ressamiyet

sifati bulunan bir adam hayatinin nihayetine kadar bir levha tasvir etmiye-

bilir mi? icmde daima o sifatm takazasi vardir. Ve o sifat, bir levha tersim

et ki, senin "ressam" ismin zahir olsun der durur. Bunun gibi Hakk'in si-

fat ve esma-i bi-nihaT
'3si dahi kemallerinin zuhuru icm bu mertebede takaza

ederler. I§te bu takazaya mebni, Hak dahi rahmeten-li'l-esma, mertebe-i

ahadiyyetten mertebe-i vahdete tenezziil buyurmu§tur. Binaenaleyh Hak,

bu mertebede "uluhiyyet" sifatiyla muttasif olur. Ve uluhiyyet, esma-i ila-

hiyyenin suver-i ilmiyye ile taayyiinu mertebesi olan mertebe-i vahidiyyete

tenezziil edince bu mertebede viicud-i vahid esma ile miiteayyin olur. Ve

suver-i alem dahi a'yan-i gaybiyyenin, ya'ni a'yan-i sabitenin suretleridir.

Bu halde suver-i alem esma-i ilahiyyenin mezahiri olur; ve eger bu mezahir

olmasa esma miiteayyin olmaz idi. Binaenaleyh uluhiyyetin zahirde tahak-

kuku
7
alemin viicuduna miitevakkiftir. Ve suver-i alem zahir, esma dahi

batindir. Ve zahir olan suver-i alemin kiyami, onun batmi olan esma

iledir. Binaenaleyh insani ta'rif ederken zahirini ve batinini aldigimiz gibi,

uluhiyyeti ta'rif ederken, onun zahiri olan suver-i alemi ve batini olan

esmayi ahnz. / Ve insanin suretinin zahiri, kendisini miidebbir olan

ruhuna ve nefsine, lisan-i zahir ile hamid oldugu gibi, Allah Teala dahi

suret-i alemi kendi nefsine hamid kildi. ^iinkii suret-i insanin bakasi ve

hayati ve insanhgi ve kemalat-i ilahiyye tahsili ve suret-i ilahiyye uzere

mahluk olmasiyla tavsifi, batini olan ruh sebebiyledir. Ve keza zahir ve

batinin mecmuu olan suret-i alemin bakasi ve kiyami dahi, kendisinin

batini ve ruhu olan Hak'la oldugu i^in ona hamiddir. Velakin bizim

viicud-i mukayyedimiz ve taayyuniimuz perde oldugundan, onlann

tesbihlerini idrak edemiyoruz. Zira alemin suretlerinin ecnas ve enva'i

yoktur. Biz o suretlerin kaffesini ihata edemeyiz. Qiinkii her cinsin sureti,

ancak kendi cinsinin lisani iizere olan hamd ve senasini anhyabilir. imdi

suver-i alem kendilerinin ervah ve esmasini nakayis-i imkaniyyeden



FUSUSU'L-HIKEM TERCUME VE §ERHi 271

tenzih etmeleri hasebiyle miisebbih olurlar; ve kendilerinden zahir olan

kemalat hasebiyle de hamd ederler.

Boyle olunca alemin suretlerinin hepsi, Hakk'in lisanlari olup,

Hakk'a sena He natiktir. Ve iste bunun icm jJuM J> & oU-i (Fatiha,

1/1) Ya'ni "Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" dedi

ki, senamn akibetleri ona racidir demek olur. Binaenaleyh sena

eden ve sena olunan ancak O'dur (10).

Ma'lum olsun ki, "Kelam" Hakk'in sifatlanndan bir sifattir. Ve viicud

ancak Hakk'in viicudu oldugundan sifat-i kelam ile ittisaf dahi ancak o

viicud-i vahide mahsustur. Ve suver-i alemin kaffesi viicud-i mutlak-i

Hakk'in bi't-tenezziil, bi-hasebi'l-esma taayyiiniinden ibaret olmakla,

bunlarin hepsinde zahir olan Hak'tir. Ve alemin suretleri Hakk'in

zahiridir. Binaenaleyh sifat-i Hak bu mezahirde / onlann isti'dadlan ve

taayyiinlerinin muktezasi vech ile zahir olur. Ve onlardan kelamin suduru

dahi, mukteza-yi hallerine goredir. Ve bu suretlerin ciimlesinden

miitekellim olan Hak oldugundan her birisi, ayn ayn Hakk'in birer

lisanidir. Nitekim Cenab-i §eyh (r.a.) Fiituhat-i Mekkiyye'nin onikinci

babmda buyururlar ki: "Nebat ve cemadin ervahi vardir ki, ehl-i ke§iften

gayrisinin idrakinden batindir. Binaenaleyh hayvandan idrak olunan §ey,

onlarda hissolunmaz. Ve insan tesmiye olunan bu mizac-i hassm gayri

olarak, ehl-i ke§f indinde her bir §ey hayvan-i natiktir. Ve bizim ke§fimiz

dahi ona §ahiddir. Zira biz lisan-i natik ile ta§lann Hakk'i zikrettiklerini

kulaklanmizla i§ittik." Ve yine o babm diger bir mahallinde buyururlar:

"Bu tesbih, ke§if sahibi olmayan ehl-i nazann dedigi gibi, lisan-i hal ile

degildir." Ve yine "Elli dordiincii sualin cevabi"nda buyururlar ki:

"Ulema-i rusumdan amme indinde Allah'in samit olan esjadaki kelami,

kelam-i haldir. Ya'ni soyle ve boyle oldugu onun halinden anla§ihr; hatta

eger o samit lisana geleydi, anla§ilan §eyi soylerdi. Bu taife misal irad edip

derler ki: Arz, cjviye nicjn beni yanyorsun der; ve arz dahi, beni

mihlayana nazar et! der. Iste onlann indinde bu, kelam-i haldir.

Binaenaleyh onlar, Hak Teala'nm *±^> ^\ *^ ^ 0]j (Isra, 17/44) ve

(yU ->i 01 jlu Jl^-f, of, "*SJ* \i[ (Ahzab, 33/72)
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kelamiyla ihbar buyrulan her bir seyin tesbihini ve semavat ve arzin

emanet-i Hakk'i yuklenmekten iba ettiklerini bu esasa bina etmi§lerdir.

Halbuki ehl-i ke§f indinde cemad ve nebat ve hayvandan herbir seyin

nutku isjtilir. Abd, nastan miitekellim olan kimselerin nutkunu nasil isjtir

ise, e§ya-yi samitenin nutkunu dahi hayalde degil, alem-i histe kulagiyla

oylece isjtir."

Imdi alemlerin suretlerinin kaffesi Hakk'in lisanlan oldugundan, onlar

^JL-JI *Jj Jj alii (Fatiha, 1/1) dediler. Ve senanin akibetleri Allah'a

raci'dir. §u halde hamid ve mahmud Hak olmu§ olur. Zira bu suretlerde

miiteayyin olup hamd eden Hak'tir; ve suretlerin ciimlesinin ruhu olmakla

mahmud olan yine Hak'tir. / §iir:

Imdi eger sen, tenzih ile kail olur isen mukayyid olursun; ve

eger te§bih ile kail olursan muhaddid olursun (11).

Ya'ni eger Hakk'i yalniz tenzih edecek olur isen, O'nu takyid etmi§

olursun. Zira Hak sifat-i muhdesattan ve maddiyyattan munezzehtir,

denildikde, onun sifati bunlann sifatindan ba§kadir demek olur ki, bu da

Hakk'i bir sifat ile takyidden ibarettir; veyahut Hak mukayyedattan

munezzehtir, denilince, ltlak kaydiyla takyid edilmi§ olur. Binaenaleyh

yalniz tenzihe kail olan mukayyid olur. Ve eger Hakk'i, yalniz tesbih

edecek olur isen, muhaddid olursun. Zira tesbih Hakk'i cismaniyyata

benzetmektir; ve Hak cismaniyyete benzetilince, onda hasredilmi§ olur. Bu

ise gayr-i mahdud olan Hakk-i mutlaki, hudud-i cismaniyyat ile tahdid

etmektir.

Ve eger sen emreyn ile kail olursan miiseddid olursun; ve

maarifde imam ve seyyid olursun (12).

Ya'ni eger sen Hakk'i hem tenzih ve hem de tesbih edecek olur isen,

nefsini tarik-i sedad ve salah uzerine sevk etmi§ olur ve bu surette de maa-

rif-i ilahiyyede imam ve mukteda-bih ve seyyid bulunursun. Zira balada

izah olundugu iizere uluhiyyetin had ve ta'rifi Hakk'in zahir ve batim ahz
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edilmekle olur; ve Hak, alemin suretinin batini ve suret-i alem onun

zahiridir. Hak alemin suretinin batini denilince, batmiyyeti hasebiyle

alemin suretlerinden tenzih edilmi§ olur; ve suver-i alem onun zahiridir,

denilince dahi tesbih olur. Binaenaleyh boyle diyen kimse hem tenzih ve

hem de tesbih ile kail olup nefsini dogru yola sevk etmi§ bulunur. Ve bu

maarif-i musibe ile hakikat-i halden cahil olanlara, imam ve mukteda-bih

olarak onlann seyyidi olur. / Mesnevi:

iSj-J li^p 4? j < *li oyS aif iSj—i L_»j^
(J>

, £ j JLJjjp^ fllf

5

Terciime: "Kah giines, ve kah deniz olursun. K§h kaf dagi ve kah anka

ku§u olursun. Sen kendi zatinda ne busun, ne de osun. Ey vehimlerden

haric, ve ziyadeden ziyade! Ey bi-nak§ olan zat-i pjik! Bu kadar suretler ile

hem tenzih eden ve hem de tesbih eyleyen senden hayrandir."

Imdi cjftlik ile kail olan kimse §erik isbat edici oldu; ve teklik

ile kail olan kimse dahi tevhid eyleyici oldu (13).

Ya'ni bir kimse birisi halkin ve digeri Hakk'in viicudu olmak iizere iki

vucud isbat edip varhgi gift gorse, Hakk'a §erik isbat etmis, olur.

Binaenaleyh boyle bir kimse Hakk'in viicudunu ayn ve halkin vucudunu

da ayn goriip Hakk'i halktan tenzih eder. Ve viicud-i Hakk'i, ifrad edip

vahiddir diyen kimse dahi, onu vahdet ile takyid eder. Zira evvelen kesreti

isbat eder. Ba'dehu Hakk'i kesretten ihrac. edip tevhid eyler. Binaenaleyh

bu da evvelki gibi haberi olmaksizin sjrke dii§er. (Junku teklik ve cjftlik

mukteza-yi adeddir. Halbuki Hak ne ikinin ikincisi, ne de kesirin vahidi

degildir.

Eger sen iki kilici isen, tesbihten sakin! Ve eger tek kilici isen,

tenzihten sakin! (14).

/ Ya'ni bu kesret-i taayyiinati goriip viicud-i halki isbat etmek suretiyle
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viicud-i Hakk'i, iki viicudun ikincisi olarak telakki edersen, bu sirf te§bih

olur ki §irktir. Binaenaleyh bu §irki mutazammin olan tesbihten sakm! Ve

eger bu taayyiinattan ve viicud-i halktan viicud-i Hakk'i c,ikanp, Hak

bunlann ciimlesinden miinezzehtir, diyecek olursan bu da sirf tenzih olur

ki, kezalik §irktir. Zira evvelen bir §eyin vucudunu isbat etmeyince, onun

iginden bir§ey cikarmak mutasavver degildir. Binaenaleyh kezalik sjrki

mutazammin olan tenzihten dahi sakin!

imdi sen O degilsin, belki sen O'sun; ve sen O'nu ayn-i umurda

mutlak ve mukayyed olarak gbriirsun (15).

Ya'ni sen hazret-i §ehadette, kayd-i zahir ile mukayyed oldugun ic.in,

viicud-i mutlak-i Hakk'in ayni degilsin. Binaenaleyh bu kayd-i taayyiin

iginde sen O degilsin. Fakat senin bu taayyunun viicud-i mutlak-i Hakk'in

min-haysu's-sifat tenezziiliinden husule gelmi§ bir viicud-i i'tibari oldugu

i^in, hakikat-i viicud i'tibariyle sen O'nun aymsin. Binanelayh sen O'sun.

Ve sen O'nu a'yan-i e§ya suretlerinde miiserrah, ya'ni mutlak, ve

mukayyed olarak goriirsun. Zira suver-i a'yandan her birisi viicud-i

mutlakm takayyiidiinden hasil olmu§tur; ve her bir mukayyed, diger

mukayyedin gayndir. Fakat ciimlesinin hakikati viicud-i mutlak olmak

i'tibariyle yekdigerinin aynidir.

Misal: Elimize bir iplik ahp, onun iizerinde be§ diigiim yapsak. Bu

diigiimlerde zahir olan ve dugiimlerin suretini viicuda getiren ipliktir. Fakat

bu diigiimlere iplik tesmiye olunmaz; onlann adi diigumdiir. Zira mutlak

iken mukayyed oldu. Ve iplik ile goriilen i§ler diigiimlerle / gorulmez.

Binaenaleyh diigiimler mukayyediyetleri i'tibariyle iplik degildir. Fakat

viicud-i miistakil sahibi olmayip, onlann viicudu ipligin viicudundan

ba§ka bir §ey olmadigmdan diigiimler ipliktir.

Diger misal: Bahr-i muhit ale'l-itlak bir deryadir. Fakat onun

suyunu muhtelifii'l-e§kal be§ bardagin i^ine koysak, bardaklann e§kaliyle

mukayyed ve onlarda miinhasir oldugundan, o sular bahr-i muhitin ayni

degildir; ve onlara bahr-i muhittir desek, herkes hande eder. Qlinkii bahr-i
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muhit gemileri ve insanlan gark eyledigi halde bunlarda o hassa yoktur;

fakat onlarin viicudu bahr-i muhitin takayyiidiinden husule gelmi§ birer

viicud oldugundan bu i'tibar ile bahr-i muhitin aynidir.

Allah Teala ^ 4luST^ (§ura, 42/11) dedi, tenzih eyledi; %
(§ura, 42/11) dedi, te§bih etti. Ve Allah Teala^ 'Jl dedi,

te§bih ve tesniye kildi; j--_-*aJi ^— » ...U jaj dedi, tenzih ve ifrad

eyledi (16).

Ya'ni Allah Teala *^ 4U*s'.trJ kavliyle kendisini hem tenzih ve hem

de tesbih ve tesniye eyledi. Zira "ke-mislihi" deki "kaf" zaid i'tibar

olundukda "O'nun misli bir§ey yoktur" demek olur ki, bu da avamin

anlayisma gore, sirf tenzihtir. Qiinkii kaffe-i esjadan onun misliyyeti nefy

edilmi§ oluyor; ve Hak onlardan miinezzehtir deniliyor.

Fakat "kaf", gayr-i zaid i'tibar olundukda ^ nin ma'nasi Ji* ^-J

ya'ni "O'nun misli bir misil yoktur" demek olur. Bu da havassin

anlayisma gore tesbih ve tesniyedir. Zira Hak hakkinda evvelen misil isbat

olunuyor; ba'dehu o misilden e§yamn misliyyeti nefy ediliyor. Bu ise

viicudda ikilik ve mu§abehet isnadmdan ba§ka bir §ey degildir. /

Ve keza Hak Teala'mn ^-^Jt J^lji 'J*j kavli de hem tesbih ve

tesniyeyi ve hem de tenzih ve tefridi mutazammindir. Zira bu kavl isjtilince

vehle-i ulada avamin zihnine miitebadir olan ma'na, "i§iticilik" ve

"goriiculuk"te Hakk'in halka mu§arik olmasidir. Qiinku halk dahi i§itir,

goriir. Halbuki bu ma'nada ikilik ve mu§abehet vardir. Tesniye, ya'ni iki

kilmak budur ki, isftmek ve gdrmek hassasim haiz olarak bir Hakk'in ve

bir de halkin viicudu vardir; ve rnu§abehet dahi gormekte ve i§itmekte

Hakk'in, halka benzemesidir.

Fakat bu ayet-i kerimeden ehl-i havassin anladigi tenzih ve tefrid

ma'nasina gelince y> zamirinin evvelen zikri ve haber olan "Semi' ve

Basir" kelimelerinin harf-i ta'rif ile gelmesi hasr ifade ettigi cihetle ma'na
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"Semi' ve Basir olan ancak Hak'tir; baska semi' ve basir yoktur" demek

olur. Bu ise ancak tenzih ve ifraddir.

Ma'lum olsun ki, viicud birdir; o da, Hakk'm viicududur. Bu viicud,

namiitenahi olmakla beraber, hicbir kayd ile mukayyed degildir. Fakat

O'nun zatinda miindemic, namiitenahi birtakim nisbetler vardir. Vahidin

iginde bulunan nisfiyyet, siiliisiyyet ve rub'iyyet, ilh... gibi. Ve Hakk'm

nisbetleri ise sifatlan ve onlardan sadir olan esmasidir. Binaenaleyh Hak,

bu namiitenahi olan isimleriyle zahir olmak ic,in, asara liizum vardir. Bu

eserler zahir olmak igin onlarin suretleri evvelen ilm-i Hak'ta peyda olur.

§u halde bu suretler hayalat-i ilahiyye olur. Bu hayalata zahirde viicud

vermek i^in, viicud-i Hak mertebe-i letafetten mertebe-i kesafete tenezziil

buyurur. I§te bu da Hakk'm Zahir ismi ile olan tecellisidir; ve bu tecelli bu

namiitenahi viicudun yine kendi zatma olan tecellisidir. Demek ki, bu

suver-i kesire ve bu taayyunat-i bi-nihaye viicud-i mutlak-i Hakk'm

mukayyeden zuhurundan ibarettir. tmdi gayr nerededir ki, Hak ondan

tenzih ve tefrid olunsun; veyahut ona benzetilsin. Tesbih ve tenzih ancak

Zahir ve Batin dedigimiz iki se'n-i ilahinin / birbirine nisbeti i'tibariyle

soylenen sozlerdir. Yoksa te§bih ile tenzih Hakk'm hakikati icjn zatidir.

Zira Zahir ve Batin isimleri Hakk'm suunat-i zatiyyesidir. Ve §uunati ise

O'nun zatinin aymdir. Binaenaleyh viicud-i Hak hem tenzihi ve hem de

tesbihi cami'dir.

Eger Nuh, kavmi i^in iki da' vet arasini cem' edeydi, elbette

onlar ona icabet ederlerdi. Boyle olunca, onlari ciharen da'vet

eyledi; ba'dehu onlari israren da'vet etti. Sonra onlara

"Rabbinize istigfar edin ki, muhakkak O gaffardir" (Nuh, 71/10)

dedi. Ve Nuh (a.s.) "Ya Rab ben, kavmimi gece giindiiz da'vet

ettim, benim da vetim onlara firardan gayn ziyade etmedi" (Nuh,

71/6) dedi (17).

Ya'ni Nuh (a.s.), Muhammed (s.a.v.) hazretleri gibi tenzih ve tesbih

da'veti arasmi cem 1

edeydi, elbette kavmi ona icabet ederlerdi. Halbuki

onun kavmi, mezahir-i esmaiyyenin kesreti ile vahdetten hicaba

du§mii§lerdi. Nuh (a.s.) tenzihde miibalaga edip, mezahir-i esmaiyye olan
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asnamdan vahdet-i sirfa da'vet etti. Zira her bir nebiye ilm-i risaletten

verilen sey, ummetinin isti'dadina goredir. Nuh (a.s.) bu hakikati bildigi

igin iimmetini bir suretle da'vet eyledi. Halbuki onlar mezahir-i kesire

mii§ahedesinde miistagrak olduklarmdan bu da'vete icabet etmediler; ve

kendilerini Hakk'in gayn bildiklerinden asnama taptilar. Binaenaleyh Nuh

(a.s.) onlan ciharen da'vet etti; ya'ni ism-i Zahir'e da'vet edip, eger siz

Hakk'i kendinizden baid ve miinezzeh gordiiniiz ise, sizin putlarimzdan

dahi miinezzehtir dedi. Velakin onlann isti'dadlannin muktezasi kiifiir

oldugundan bu suret-i cismaniyyede dahi kufr-i kesret ile vech-i ahadiyyeti

setr ettiler. Ba'dehu onlan israren, ya'ni ism-i Batm'a da'vet edip dedi ki:

Hak nasil ki sizin putlannizin suretinde mevcud ise, sizin suretlerinizde / 25

dahi mevcuddur. Hz. Nuh'un bu da'veti dahi ma'rifet-i niibuvvete layik

bir da'vet idi. (Jiinkii ummetinin isti'dadina vakif idi. Halbuki onlar

kesret-i zahire ile i§tigalleri hasebiyle vahdet-i batineden baid olduklan

igin, bunu da anlamadilar. Ondan sonra Cenab-i Nuh kavmine dedi ki:

Rabbinizden gafn isteyin, ta ki sizi bu taayyunat perdelerinden ve zulmani

hicablardan ortsiin. Ve siz dahi vahdet-i Hakk'a nazir olun; zira Rabbinizin

magfiret taleb edenler hakkindaki gafn miibalaga iizere olur. Nuh (a.s.)in

kavmini kah ism-i Zahir'e ve kah ism-i Batin'a da'vet etmesinden na§i

onlar hayrete diisup bu da'vet-i furkaniyyeye icabet etmediler. Cenab-i

Nuh onlan Rabb'ine §ikayet edip dedi ki: Ya Rab, ben kavmimi leylen

Batin'a ve neharen Zahir'e da'vet ettim; ve gece giindiiz da'vetten zail

olmadim. Benim onlara olan da'vetim firardan baska bir §ey artirmadi.

Ve Cenab-i Nuh, kavmi tarafmdan zikr eyledi ki, onlar onun

icabet-i da vetinden vacib olan §eyi bildikleri i^in onun

da'vetinden tesamum ettiler. Boyle olunca ulema-i billah

Cenab-i Nuh'un kavmi hakkinda lisan-i zemm ile onlar iizerine

senadan isaret ettigi §eyi bildi; ve onda Furkan oldugu i^in,

onun da'vetine icabet etmediklerini dahi bildi. Halbuki emr,

Kur'an dir, Furkan degildir. Ve Kur'an'da ikame olunan kimse



278 NUH FASSI

her ne kadar onun i^inde olsa da, Furkan'i isga etmez; zira

Kur'an, Furkan'i mutazammmdir (18).

Ya'ni Nuh (a.s.) I ^lil Jt I ^^ US' ^
j^L* (Nuh, 71/7) ayet-i kerimesinde beyan buyruldugu iizere kavminin

halinden bahisle dedi ki: "Ya Rab, ben onlan her ne vakit senin gafr

etmene daVet ettim ise, onlar bu da'vete icabetin, Hakk'm nur-i vucudu

ile taayyiinat-i hicabiyye ve huciib-i zulmaniyyeden gafr / ve setri mucib

oldugunu bildikleri ve bunu kendi dinlerine ve hallerine muvafik olmayan

bir §ey oldugunu anladiklan ic,in, parmaklanyla kulaklanni tikayip,

tesamiim ettiler ve esvablanna biiriinduler. Ve bunu Nuh (a.s.)m da'vetini

isjitmemek icjn yaptilar. Halbuki kavm-i Nuh, bu da'vete inkar suretinde

icabet ettiler. Zira Cenab-i Nuh onlan istigfara, ya'ni taleb-i gafra ve

istitara da'vet etti. Onlar surette inkar ettiler; fakat fiilen icabet ettiler.

Qunku parmaklanyla samialanm ve elbiseleriyle viicudlarim orttiiler. Ve

kesret-i taayyiinat ile vech-i ahadiyyeti setr ettiler. Ve icabetleri ism-i

Zahir'in suretine ve Hakk'in mufassal ve furkani olan kitabina oldu. Zira

alem, Hakk'in nefes-i rahmanide tekellum ettigi kelamin suret-i

manzumesidir. Ve'l-hasil kavm-i Nuh kavlen nebilerini inkar ettiler; fakat

sanemlerinin mezahiri ile vech-i mutlaki setr ettikleri icm fiilen icabet etmis,

oldular. Binaenaleyh Nuh (a.s.) dahi onlara zemm suretinde sena edip *-»j .

!,& 'cij&Ji # jifr (Nuh, 71/26) ya'ni "Ya Rab, yeryuzunde

kafirlerden devr eden bir kimse birakma!" dedi ki, bu onlann batina ve

cem'a vusulleri igin duadir. Zira ism-i Zahir'in suretlerinden birer suret

olan onlann ecsadi fani olmakla batina ve cem'a vasil olurlar. l§te ulema-i

billah, Cenab-i Nuh'un kavmi hakkinda, lisan-i zemm ile onlar iizerine

senadan ne §eye i§aret ettigini bildiler; ve o muhakkikin-i ulem& Cenab-i

Nuh'un da'vetinde Furkan oldugu igin kavminin o da'vete icabet

etmedigini de bildiler. Zira kesretten vahdete ve tesbihten tenzihe da'vet,

ayn-i Furkan'dir. Halbuki emr-i viicud Kur'an'dir, Furkan degildir.

Ya'ni cemi'-i esma-yi ilahiyyeyi cami' ve hakayik-i miitebayine ve

miitekabileyi havi olan ahadiyyet-i zatiyyenin ihatasmdan haric, hicjoir §ey
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yoktur. Ve esma-i ilahiyye ise, Hakk'in §uunat-i zatiyyesi olup, kendisinin

aynidir; ve O'nun §uunati ise zatinin muktezasidir. Binaenaleyh zat-i

ahadiyye bi-hasebi'l-mahal, esmasiyla mezahir-i imkaniyyede zuhuru ve

tecellisi i'tibariyle bir §eyden tenzih olunmaz. Zira hicbir §ey kendi zatinin

muktezasindan tenzih olunmaz. Boyle olunca emr-i viicud Kur'an'dir,

Furkan degildir. Ve Kur'an, ya'ni cem' mertebesinde ikame olunan kimse

Furkan'a, ya'ni farka, miiteallik olan ihbarati kabul etmez. Qiinkii ayn-i

cem'de oldugu ic,in farkin ne oldugunu bilmez; ve o kimse her ne kadar

fark icmde olsa bile, yine Furkan'a miiteallik ihbarati kabul etmez. Zira

Kur'an, Furkan'i mutazammindir. Ya'ni / farkin ne kadar meratib-i

tafsiliyyesi varsa, Kur'an ve cem' mertebesinde hepsi muctemi'dir.

Halbuki Furkan Kur'an'i, ya'ni fark cem'i, mutazammin degildir. (Junkii

Kur'an'da, ya'ni mertebe-i cem'de, muctemi' olan a'yanin her birisinde

mahal hasebiyle Hakk'in zuhuru furkanidir, ya'ni fark iizerinedir. §u

halde Furkan, Kur'an'i mutazammin olmadigindan, mertebe-i Kur'an'da

ve makam-i cem'de bulunan Furkan'a, ya'ni makam-i farka, da'vet

olundukda kabul etmez.

Ve bunun icin, Kur'an'a, ancak Muhammed (s.a.v.) ve nas icin

ihrag olunan iimmetin hayirhsi olan bu iimmet, mahsus kilindi.

Binaenaleyh tj-b aKST ^-li (§ura, 42/11) emri, emr-i vahidde cem'

etti(19).

Ya'ni emr-i viicud Furkan olmayip Kur'an oldugu ve Kur'an Furkan'i

mutazammin bulundugu igin, makam-i cem', ancak (S.a.v.) Efendimiz'e

ve ummetlerin hayirhsi olan onlann iimmetlerine mahsus oldu. Ve onlar

te§bih ve tenzih beynini cem'a me'mur oldular. Halbuki ondan evvelki

murselin ve onlann ummetleri Furkan §uhuduna me'mur idiler. Binaen-

aleyh miirselin-i mu§arun-ileyhim hazarati ummetlerini Nuh (a.s.) gibi kah

Furkan'a ve kah Kur'an'a da'vet eder; ya'ni kah tesbihe ve kah tenzihe

ya'ni miitefernk surette da'vet eyler idi; ve Musa (a.s.) gibi sirf tenzihe ve

isa (a.s.) gibi sirf te§bihe da'vet ederdi. Ummet-i Muhammed (a.s.) ise
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Kur'an'a me'murdur; ve Kur'an tesbih ve tenzih beynini c&mi'dir.

imdi edyan-i kadimede giicluk ve bu edyan ile mutedeyyin olan umem
uzerine de §iddet vardir. ^ ju.^ ^1j j*J>\^ aU\ Jb^ (Bakara, 2/185)

ayet-i kerimesinde beyan buyruldugu iizere din-i Muhammedi'de kolayhk

ve bu din ile mutedeyyin olanlar icjn dahi tahfif vardir. Boyle olunca, din-i

Muhammedi tesbih ve tenzih emrini emr-i vahidde, ya'ni /^ \j4

ayet-i kerimesi gibi bir ayette cem' etti.

Murselin-i sairenin da'veti ile, risalet-penah (s.a.v.) Efendimiz'in

da'veti arasindaki farkin sebebi budur ki, her bir resule ilm-i risaletten

verilen §ey, bila-ziyade ve la-noksan, iimmetinin isti'dadina goredir. Ve
ism-i Zahir hasebiyle kemalat-i ilahiyyenin hazret-i §ehadette zuhuru ise

tedricidir, defi degildir. Bu hakikat kitab-i tabiati tedkik eden hiikema ve

erbab-i fen gibi ukul-i nazariyye ehlince de musellemdir. Ve suver-i

alemden her bir suretin kendisine mahsus birtakim istihal&ti, ibtidai, vasati

ve intihai halleri vardir. Insanlann zek& ve irfanlan dahi bu kaideye

t&bi'dir. Binaenaleyh evvelki resullerin getirdikleri §erayi', kendi

iimmetlerinin mukteza-yi isti'dadlandir. Onun icjn kimi sirf te§bihe kimi

sirf tenzihe ve kimi miitefernk surette kah tenzihe ve kah tesbihe da'vet

etti. Fakat (S.a.v.) Efendimiz nebiyy-i ahiru'z-zaman olup ummeti en

sonra geldiginden ve onlann zeka ve irfanlan, el-yevm mesjiud oldugu

iizere, derece-i kemali buldugundan Kur'an ile geldi. Zira bugiin kiire-i arz

iizerinde bulunan ve muhtelif edyana salik olan insanlann ciimlesi

Kur'an'a da'vet olundugu icjn, hepsi iimmet-i Muhammed'dir. §u kadar ki

bunlardan iicjuz milyonu bu da'vete icabet etmi§ ve digerleri el-an da'vet

edilmekte bulunmustar. Ve pey-der-pey hakayik-i ahvalin, mutefekkirin-i

zekiyye taraflanndan kabulii me'muldur. Nitekim Avrupa erbab-i fiinunu

sjmdiden vahdet-i viicudu idrake bile basjamisjardir.

Imdi eger Nuh (a.s.) kavmine, lafzan bu ayet mislini getireydi,

ona icabet ederlerdi. Zira ayet-i vahidede, belki msf-i ayette,

te§bih ve tenzih eyledi. Nuh (a.s.) ise / onlann ukui ve

ruhaniyyetleri haysiyyetiyle kavmini leylen da'vet etti; zira onlar

gaybdir. Ve onlari suretlerinin ve cusselerinin zahiri haysiy-
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yetiyle neharen dahi kezalik da'vet eyledi; ve da'vette ^ [yj

(§ura, 42/11) gibi cem' etmedi. Boyle olunca bu Furkan'dan dola-

yi onlarin bevatinlari nefret etti; onlann flrarini artirdi (20).

Ya'ni kavm-i Nuh'un Kur'an'a isti'dadlan olup da Cenab-i Nun dahi

onlara lafzan makam-i cem'i gosteren bu ayetin mislini getireydi, icabet

ederlerdi. Zira Muhammed (s.a.v.), ayet-i vahidede, ya'ni t.^ ^
ayet-i kerimesinde ve belki bu ayetin nisfinda, balada izah olundugu vech

ile te§bih ve tenzih beynini cem' etti. Fakat onlarda bu isti'dad olmadigi

igin te§bih ve tenzihe suret-i miiteferrikada da'vet etti. §6yle ki, onlann

ukul ve ruhaniyyetleri cihetinden, onlan leylen, ya'ni b&tiria ve gayba,

da'vet eyledi. Qiinkii ukul ve ruhaniyyet gaybdir.

Ma'lum olsun ki, gayb ikidir: Birisi "gayb-i hakiki
f,

dir ki, zat-i mutlaka

ve mefatih-i gayb olan hakayik-i esmaiyyedir. Zira zat-i mutlaka

la-taayyun mertebesi oldugundan, ondan sonraki meratibin kaffesinin

ebtan-i butunudur. Ve mefatih-i gayb olan hakayik-i esmaiyye, ya'ni

a'yan-i sabite, her ne kadar la-taayyiin mertebesinden sonra ise de,

mertebe-i ilmiyye olmak hasebiyle alem-i ibda' olan ervah ve misal ve

hazret-i §ehadet mertebelerine nazaran gaybdir; ve zat-i mutlakin

§uunatidir. Ikincisi "gayb-i izafi"dir; ve o da alem-i emrdir; ve ukul ve

nufus ve ervahin alem-i ibd^'idir. Ve alem-i emr ve ibda' dahi bize izafetle

gayb ve karanhk oldugu iqm gecedir. Ve gayb-i hakiki olan zat-i mutlaka

ve alem-i maani olan hakayik-i esma-yi zatiyyeye nisbetle §ehadet ve

aydinhk oldugu iqin giindiizdur. Bu cihetten Cenab-i Nuh'un da'veti>

kavminin ukul ve ruhaniyetleri haysiyyetiyle alem-i gayba ve kiiduret-i

be§eriyyeden tecerriide ve ahkam-i imkaniyyeden insilaha idi. Bu ise

onlann mukteza-yi isti'dadlanna muhalif olmakla icabet etmediler.

Ba'dehu onlann mukteza-yi isti'dadlan olan seye, ya'ni suretlerinin ve

cisimlerinin zahiri cihetinden mesalih-i cismaniyye maisetleri hakkindaki

ahkama da'vet etti. Bu iki da'vetin yekdigerine miinafi oldugunu
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30 gordiiklerinden kavminin hayret / ve dalaleti ziyade oldu. Ve Nuh (a.s.)

^ '^j4 ayet-i kerimesinde oldugu gibi da'vette tenzih ve te§bih

beynini cem' etmeyip, boyle kah batma ve kah zahire da'vet ettigi icjn

kavminin bevatini nefret etti. Binaenaleyh bu da'vet onlarm firanni

artirdi. Ve Cenab-i Nuh'un bu suretle da'veti, ba'zi ukul-i nakisa

erbabinin zannettigi gibi noksan-i ma'rifeti degil, belki kemal-i ma'rifeti

gosterir'.

Ba'dehu Nuh (a.s.) kendi nefsinden haber verdi ki, tahkikan o

onlari Hakk'in ke§f etmesine degil, gafr ve setr etmesine da'vet

etti. Ve onlar Nuh (a.s.)dan bunu anladilar. Bunun icjn

parmaklarini kulaklarina tikadilar ve libaslanna biiriindiiler.

Bunun hepsi Nuh'un onlari da'vet eyledigi setrin suretidir. Imdi

onlar Nuh'un da'vetine, lebbeyk ile degil, fiil ile icabet

eylediler. Halbuki ^ '^J ayet-i kerimesinde mislin isbati ve

nefyi vardir. Ve i§te bunun i^in (S.a.v.) muhakkak kendisine

cevami'-i kelim i'ta olundugunu kendi nefsinden ihbar eyledi.

Imdi Muhammed (aleyhi s-salatii ve's-selam) kavmini leylen ye

neharen da'vet etmedi. Belki onlari giindiizde geceye ve gecede

giindiize da'vet etti (21).

Ya'ni Nuh (a.s.), kendi kendine Hakk'a hitaben kavmini Hakk'in

nur-i viicudu ile taayyiinat-i hicabiyyenin setrine, ya'ni gayb canibine ve

ism-i Batin'a da'vet ettigini ve yoksa vucudat-i imkaniyyenin ke§fine,

ya'ni §ehadet canibine ve ism-i Zahir'e da'vet etmedigini soyledi. Ve

kavmi ise Cenab-i Nuh'un bu gafr ve setre olan da'vetini, setr-i suri

anladilar. Boyle anladiklan igin parmaklarini kulaklarina tikadilar;

sem'lerini setr ettiler ve libaslanna biiruniip vucudlanm setr eylediler.

Isti'dadlarinin iktizasi bu idi. Bu yaptiklan §eyin hepsi, Cenab-i Nuh'un

da'vet ettigi setrin suretidir. / Zira parmakla kulak tikamak ve libasa

biiriinmek "setr" fiilinden baska bir §ey degildir. Binaenaleyh Cenab-i

Nuh'un da'vetine onlar fiilen icabet ettiler; "lebbeyk" ile icabet etmediler.

Eger "lebbeyk" ile icabet edeydiler, boyle fiil-i setri icra etmezlerdi.

Halbuki Muhammed (aleyhi's-salatu ve's-selam)'in da'veti, Cenab-i

Nuh'un da'veti gibi, miiteferrik surette kah farka ve kah cem'a degildir.
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Belki onun ^ ayet-i kerimesiyle vaki' olan da'vetinde mislin

hem isbati ve hemde nefyi oldugundan fark ve cem f

miictemi'dir. Ve onun

da'veti fark ve cem', tesbih ve tenzih beynini cami' oldugu iqin yr c-Jjl

ya'ni "Bana cevami'-i kelim i'ta olundu" hadis-i serifiyle kendi

nefsinden haber verdi. Ya'ni "esma-yi ilahiyye ve onlann kaffe-i

muktezayati bana verildi" demek olur. Boyle olunca Muhammed (s.a.v.)

kavmini suret-i muteferrikada leylen, ya'ni miicerred batma ve tenzihe; ve

neharen, ya'ni miinhasiran zahire ve te§bihe da'vet etmedi; belki neharda

leyle, ya'ni zahirde ve te§bihde batina; ve leylde nehara, ya'ni batinda ve

tenzihde zahire ve te§bihe da'vet eyledi.

imdi Nuh (a.s.) hikmetinde kavmine dedi ki: "Hak Teala

iizerinize yagmur yagdirici oldugu halde semayi irsal eder."

(Nuh, 71/11) Ve o maanide maarif-i akliyye ve nazar-i i'tibaridir.

"Ve size emval ile, ya'ni sizi ona meyl ettiren §ey ile, imdad

eder." (Nuh, 71/12) imdi sizi ona meyl ettirdigi vakit, onda

suretinizi gbriirsuniiz. Boyle olunca sizden muhakkak onu

gordiigiinu tahayyiiJ eden kimse, arif olmadi; ve sizden

muhakkak nefsini gbrdiigunii arif olan kimse, ariftir. I§te bunun

icjn / nas alim-i billaha ve gayr-i alim-i billaha miinkasim oldu.

Ve "onun veledi" nazar-i fikrilerinin intac eyledigi §eydir; ve

emr-i ma'rifetin ilmi, mii§ahedeye mevkuf olup netayic-i

fikirden baiddir, "ancak hasardir." (Nuh, 71/21) imdi onlann

ticaretleri menfaat vermedi ve onlar miihtedi olmadilar (22).

Ya'ni Nuh (a.s.) istigfar ile maksud olan hikmetinin beyaninda

kavmine dedi ki: Eger siz tenzih-i aklinin muktezasi iizere bana icabet

ederseniz, Allah Teala semayi, ya'ni sehabi, yagmurlan rizan oldugu

halde, sizin iizerinize gonderir. Ve o yagmurlar dahi, ma'nalarda maarif-i

akliyyedir ve nazar-i i'tibaridir. Ve size emval ile, ya'ni sizi tecelliyat-i

hubbiyye ve cevazib-i cemaliyyeden Hak tarafina meyl ettiren seyle imdad

eder. Zira "mal" kalb-i insaninin mail oldugu §eye denir. Ve o tecelliler ve

cazibeler sizi Hak tarafina meyl ettirdigi, ya'ni sizi makam-i fenaya isal

eyledigi ve Hak o makamda size tecelli-i zati ile tecelli ettigi vakit, siz o
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makamda kendi suretinizi, ya'ni a*yan-i sabitenizin suretini, mu§ahede

edersiniz. imdi bu makamda sizden biriniz gordugii sureti Hak zannedip,

ben Hakk'i mu§ahede ettim diye tahayyiil ederse, hatii eder ve Hakk'i

bilmemi§ olur. Zira Hak bir surete sigmaktan ecell ve a'ladir. Ve sizden

biriniz eger bu makamda gordiigu suretin kendi nefsi oldugunu ve mir'at-i

Hak'ta kendini veyahut kendi mir'atinda Hakk'i mtisahede ettigini bilse, o

kimse ariftir. Zira Hak herkesin ayn-i sabitesinin hususiyyeti hasebiyle

tecelli eder; ve abdin ma'rifet-i sahihasi ayn-i sabitesinin suretinde olan

nefsinin ma'rifetidir. Binaenaleyh o arifin mii§ahede ettigi kendi nefsidir.

Ve ayn-i sabitesi ise esma-i ilahiyyeden bir ismin suretidir. Ve siilukten

maksud olan dahi mazhar oldugu ismin, ya'ni Rabb-i hassinin ma'rifetidir;

ve bu kimse evvelki kimse gibi sahib-i tahayyiil degildir.

I§te buraya kadar olan kelam Cen^b-i Nuh'un kavmine olan kelamimn

tefsiridir. Zira Cenab-i Nun kavminin makam ve halleri iktizasinca icabet-i

fiiliyyelerini, ya'ni istihza ve istihfaf ile istigfara ve istitara / parmaklanni

kulaklanna tikamak ve esvablanna biirunmek suretiyle tevessiil ettiklerini

mii§ahede ettigi vakit, onlarm muttali' olamiyacaklan vechile, onlara

hidayet etmek ic,in, kendi makammdan mekren niizul etti. Ve balada zikr

olunan kelami, zahiri onlarin zahirden anladiklan §eye miinasip olmak ve

batim onlarm efkar ve ukQlii ile idraklerine muvafik bulunmak iizere

soyledi ki, Cenab-i §eyh (r.a.) bunlan izah buyurdu.

§imdi de Hz. §eyh arif ve gayr-i arifi beyanen buyururlar: §6yle ki,

nas "alim-i billah" ve "gayr-i alim-i billah" olmak iizere iki kisimdir.

Alim-i billah olanlar, mir'at-i Hak'ta onlarm z^hir olan isti'dadlan

hasebiyle ancak nefisleri oldugunu bilenlerdir. Ve gayr-i alim-i billah

olanlar dahi, Allah'i bildiklerini ve onu mu§ahede ettiklerini tahayyiil eden

kimselerdir. Halbuki onlar mir'at-i Hak'ta isti'dadlan hasebiyle ancak

nefislerini mu§ahede ederler. Nitekim hadis-i §erifde <-> ju* *~J» d>j*^
4jj buyrulmu§tur. Ve gayr-i alim olanlarm "veled"i onlarm nazar-i

fikrilerinin, Hak hakkinda tesbih ve tekeyyiiften birtakim kiyasat-i
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burhaniyye ile gikardiklan neticedir. Halbuki Allah'm ma'rifetinde matlub

olan emrin ilmi, afak ve enfiiste olan ayatullahi mii§ahedeye mevkuftur.

Ve emr-i ma'rifetin ilmi netayic-i fikirden uzaktir. Ve ben kitab-i tabiati

tedkik edip akhm ile hakikati idrak ederim; dirayetim ve zekavetim vardir;

enbiyaya ihtiyacim yoktur, diyen felasifenin ve erbab-i fennin netayic-i

fikriyyeleri hasardan baska bir §ey degildir. Onlar bu hezeyanlar ile

omiirlerini ve isti'dadlanm zayi' ederler. Ve onlann sermayeleri olan

omiirleri ve isti'dadlari bo§una sarf edilmis, oldugundan ticaretlerinde

menfaat yoktur. Binaenaleyh nur-i hakikata rehyab-i zafer olamazlar.

/ Imdi onlann miilkudur diye tahayyiil eyledikleri §eyden

ellerinde bulunan §ey, onlardan zail oldu. Ve o miilk

Muhammediler hakkinda cjJS^m ^>d^r U» \jui\j (Hadid, 57/7)dir. Ve

Nuh ile Nuhiler hakkinda *—fj ^ji ^ (isra, 17/2)dir. Imdi

onlar icin miilkii ve Allah igin onda vekaleti isbat eyledi. Boyle

olunca onlar, onda miistahlefundur. Binaenaleyh miilk Allah

i^indir; ve Allah onlann vekilidir. §u halde miilk onlar icjndir.

Ve bu, miilk-i istihlaftir; ve bu sebeble Hak mulkiin meliki oldu.

Nitekim Tirmizi dedi (23).

Ya'ni netayic-i fikriyye ile onlann ellerinde hasil olan ulumdan

kendilerinin miilkii oldugunu tahayyiil eyledikleri §ey onlardan zail oldu.

Qiinku o ilim iman ve §uhuda mukarin degildir; belki zan ve hayaldir.

Nitekim Hak Teala buyurur: Dj&j ^1 ^ 01^ ^ dJJ a? ^ L*j (Casiye,

45/24) Ve onlann zunun iizerine mebni olan amelleri serab gibi zail olur.

Nitekim Hak Teala buyurur: *U OUJiJ! '^-t-M y 1

j~f O*^-?

(Nur, 24/39) Ve o miilk, Muhammediler hakkinda: 'uJ^L* Ji&i- IJuAj

v (Hadid, 57/7) ayet-i kerimesinin medlulu mucibince miilk-i istihlaftir.

Ma'na-yi miinifi: "Allah Teala'nin onda sizi mustahlefin kildigi seyden,

ya'ni ilimden infak ediniz; ya'ni fukara-i talibine isti'dadlanna gore

veriniz" demek olur. Binaenaleyh bu kavlin medlulu mucibince "ilim"

Allah'in mulkudiir; ve Muhammediler onda istihlaf olunmu§tur. Bi'l-asale

onlann miilkii degildir. Ve o miilk Cenab-i Nuh ile onun zevki uzere olan

Nuhiler hakkinda ^L-^j IjJl^s >l\ (Isra, 17/2) ayet-i kerimesinin
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medlulu mucibince onlarin mulkiidur; fakat onda tasarrufa me'mur

degillerdir. Zira ayet-i kerimenin medlulu budur ki: Miilk ve malmizdan ve

ulumunuzdan elinizde bulunan sey sizin mulkumizdur; fakat siz, onun

iizerine beni vekil ittihaz edin; benden gayri vekil ittihaz etmeyin! Imdi

Allah TealaJ>u ayette Nuhiler icm miilkii ve miilkte Allah icjn vekaleti isbat

etti. Zira onlar Allah Teala'mn, kendilerinin a'yam suretlerinde zahir

35 oldugunu bilmediler. / Ve Hakk'in temliki ile mulkiin kaffesine

malikiyyetlerine adem-i vukuflan hasebiyle hilafete istihkaklan olmadi.

Fakat Muhammediler ma'rifetleri cihetiyle hilafete mustehak oldular.

Muhammediler, her ne kadar miilkte istihlaf olunmu§ iseler de, miilk

bi'l-asale Allah igindir. Fakat Allah Nuhilerin vekilidir. Ve Allah onlarin

vekili olunca, miilk onlar icjn olmu§ olur; velakin bu temlik temlik-i hakiki

degildir.

Sual: Kur'an-i Kerim'de Muhammedilere hitaben: oJUjU ^ a_JJ M

%fj (Miizzemmil, 73/9) buyrulur. Binaenaleyh vekalet-i ilahiyye

hususunda Muhammediler ile Nuhilerin ne farki vardir?

Cevap: Nuhiler icjn istihlaf yoktur, yalniz temlik sabittir. Fakat

Muhammediler ic,in hem istihlaf ve hem de temlik sabittir. Binaenaleyh

Muhammedilerin zevki, Nuhilerin zevkini de cami'dir. Velakin Nuhilerde

Muhammedilerin zevki yoktur.

Bu temlik, temlik-i hakiki olmayip mecazi oldugu igin, Hz. §eyh, bu

miilk miilk-i istihlaftir; bu sebeble, Hak Tirmizi'nin dedigi gibi, mulkiin

meliki olur, buyurdu. Zira onlarin viicudu bi'l-asale Hakk'indir ve

Hakk'in miilkiidur. ^iinkii onlarin viicudlarinda malik ve mutasarnf ve

kayyum Hak'tir. Ve bi'l-mukabele Hak, onlarin melikidir. Zira onlarin

viicudu, Hakk'in viicud-i izafisidir. Ve onlar o viicudda istihlafen

muttasarnftirlar. Nitekim Hz. §eyh-i Ekber'in velayetinden iki yiiz sene

evvel gelen §eyh Ebu Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakim Tirmizi (k.s.)

bir takim sualler irad edip, "Onlarin cevabini hatem-i evliya, ya'ni

evliya-yi vakt verecektir" buyurmusj ve Hz. §eyh onlarin cevaplanni

Fiituhat-i Mekkiyye'nin dortyiiz kirkdordiincii babinda vermi§lerdir.

Sualin birisi dahi "Hak mulkiin melikidir" kelami idi.
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/ "Ve mekr-i azim ile mekr eylediler." (Nuh, 71/22) Zira Allah'a

da* vet, da' vet olunana mekrdir. Qunku o bidayetten ma dum
kilmmadi ki gayeye da'vet oluna UJl J[ (Yusuf, 12/108). I§te

bu, "basiret uzerine", ayn-i mekrdir. Binaenaleyh Nebi (a.s.)

emrin kiillisi Allah'a mahsus olduguria tenbih eyledi (24).

Ya'ni Nuh (a.s.)in da'vetine kar§i, kavmi mekr-i azim ile mekr ettiler.

Qinkii Allah'a da'vet, da'vet olunan icjn mekrdir. Esasen daVetullah,

Allah'dan Allah'adir. Zira Allah, da'vet eden ile da'vet olunanin

"ayn"idir. Ve da'vet olunan bidayette ma'dum olmah ve Hak onunla

beraber farz olunmamahdir ki, miinteha olan Allah'a da'vet olunsun.

Halbuki f£\+ j*l
r^** j*j (Hadid, 57/4) ayet-i kerimesinde beyan

buyruldugu iizere, biz nerede olursak olahm Hak daima bizimle

beraberdir. Binaenaleyh Hak, bidayette bizde ma'dum degildir ki biz

nihayette ona da'vet olunahm; ve biz mevcud oldukga o bizimle beraberdir.

§u halde Hakk'a nasil da'vet olunuruz! iste bunun ic,in Kur'an-i Kerim'de

buyrulan *U1 (Yusuf, 12/108) Ya'ni "Allah'a da'vet ediniz!" hitabi

ayn-i mekrdir. Fakat (S.a.v.) Efendimizin emr-i Hak'la ummetine olan

hitabi "Allah'a basiret ve ilim uzerine da'vet ediniz!" suretinde

oldugundan, bu da'vet Allah'dan Allah'a olur. Binaenaleyh zevk-i

Muhammedi iizere da'vet asla mekr degildir. Zira Muhammedilerin da'veti,

Furkan'a degil, Kur'an'a ve cem'adir. Onun ic,in Nebi (a.s.) s^-m^ J*
(Yusuf, 12/108) ya'ni "Basiret iizere" kaydiyle emrin kiillisi Allah'a

mahsus oldugunu, ya'ni onun §uhudunda da'vet eden, da'vet olunan ve

kendisine da'vet kihnan ve kendisinden da'vet edilen hep bir seyden ibaret

bulundugunu ve o sey-i vahidin, muhtelif mertebelerde birtakim miitekabil

esma ile zahir oldugunu tenbih eyledi.

Bosnevi, Ka§ani, Ya'kub Han ve Te'vil-i Muhkem "tenbih"i (S.a.v.)

Efendimiz'e raci' kilmi§lar; ve Davud Kayseri Nuh (a.s.)'a veyahut

Hakk'a; ve Mevlana Cami ise mutlak daiye veya Hakk'a; ve Abdii'l-Gani

Nablusi dahi §erhinde ^U^- <ui tarzinda yazip mutlak Hakk'a; ve Bali

Efendi dahi Cenab-i Nuh'a nisbet eylemisterdir. Maahaza / ciimlesinin

vechi vardir. Zira Cenab-i Nuh kendi kavmini hem farka ve hem de cem'a
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daVet etti; fakat suret-i muteferrikada da'vet etti. §u halde onun da'veti

dahi hadd-i zatinda basiret uzeredir. Cunkii vahdete da'vet etmi§tir. Ve

keza bfl-ciimle enbiya dahi kavmini vahdete da'vet eder. Ve Hak ise

peygamberlerini ma'rifet-i Hakk'a da'vet igin gondermi§tir. Binaenaleyh

elsine-i enbiya ile basiret tizere da'vet eder; ve Fahr-i alem (s.a.v.)

Efendimiz'in da'veti basiret tizerine olduguna ise Kur'an §ahiddir.

Imdi Nun (a.s.), kavmini Hak'la beraber iken, Hakk'a da'vet ettigi ve

bu da bir mekr oldugu icjn ona kar§i kavmi dahi mekr-i azim etti, ya'ni

onun mekrinden daha biiytik mekr etti.

Boyle olunca onlari mekren da'vet ettigi gibi, onlar da mekren

icabet ettiler. Muhammedi geldi, bildi ki muhakkak Allah'a

da'vet, onun hiiviyyeti haysiyyetiyle degil, ancak esmasi

haysiyyetiyledir. Binaenaleyh Hak Teala: p-^-^-I' J\ cefS* J*** fji

(Meryem, 19/85) ya'ni "Biz ol giinde muttakileri giiruh giiruh

Rahman 'a cem' ederiz" buyurdu. imdi harf-i gayeyi getirdi ve

onu isme mukarin kildi. Oyle ise biz bildik ki, alem onlarin

muttaki olmalarini icab eden bir ism-i ilahinin taht-i

hitasindadir (25).

Ya'ni dai ve med'uvv §ey'-i vahid ve Hak med'uvv ile beraber iken

Cenab-i Nuh'un kavmini Allah'a da'veti mekr oldugundan, onlarin

icabetleri dahi mekr ile oldu. Ve onlarin ne suretle mekren icabet

eyledikleri biraz a§agida izah olunacaktir. Halbuki da'vete gelen

Muhammedi, ya'ni varis-i Muhammedi, da'vet Hakk'in hiiviyyet-i

ahadiyyesi cihetinden degil, esmasi cihetinden oldugunu bildi. Zira /

Hakk'in hiiviyyet-i ahadiyyesi cemi'-i mezahirde saridir; ve cemi'-i

taayyiinati suri ve ma'nevi ihata-i zatiyyesi ile muhittir. Binaenaleyh

hiiviyyet-i mutlakasi i'tibariyle dai ve med'uvv sey'-i vahid oldugundan

ona da'vet mekr olur. Esma cihetinden da'vet ise boyle degildir. Bu

cihetten med'uvv bir ismin terbiyesinden diger ismin terbiyesine da'vet

olunur. Mesela Hafid veya Miintakim ve Mudill isimlerinin mazharlari

olan kimse, bu isimlerin mukabili olan Rafi' ve Rahim ve Hadi isimlerine
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da'vet olunur. Zira evvelki isimler, sonrakilerden daha dar ve daha

hususidir; ve celalidir. Sonrakiler ise evvelkilerden daha vasi' ve daha

kamildir; ve cemalidir. §u halde med'uvv diyktan vus'ata ve Celal'den

CemaTe da'vet edilmi§ olur. giinkii tjjt *c ŷ J^j) (A'raf, 7/156)

muktezasinca rahmet olan Cemal, Celal'den evsa' ve esmeldir.

Sual: Mezahir-i kevniyyeden her birisi, kendi rabb-i hassi olan ismin

kemalati zahir olmak igin, sahra-yi viicuda gelmi§tir. Ve ismin sirat-i

miistakimi ne ise, kendi mazhanm nasiyesinden tutup ceker, gotiiriir. Ve o

tarikm miintehasi o ismin kemalidir; ve o mazhar daima o ismin terbiyesi

tahtmdadir; ve onun hakikati ve ruhu odur. Binaenaleyh bir mazhar, kendi

rabb-i hassi ve hakikati ve ruhu olan ismin rububiyyetinden, rabb-i hassi

olmayan diger bir ismin rububiyyetine mi da'vet olunur? Bu miimkin

midir? Ve birinin terbiyesi tahtindan gikip digerinin terbiyesi altina

girebilir mi?

Cevap: Hayir! Bir mazhar, kendi hakikati olan rabb-i hassin

rububiyvetinden ihrag olunup diger bir hakikate da'vet olunmak muhaldir.

Qiinkii M-^" 4_JU! j^j Jj (Ahzab, 33/62) ayet-i kerimesi mucibince

hakayik-i ilahiyyenin tebdil ve tagyiri miimkin degildir. Fakat her bir

mazhar, mertebe-i ilimden kopup, bu alem-i §ehadette suret-i unsuriyye-i

insaniyye ile zahir oluncaya kadar gegtigi yollardan birer sifat kapar ve o

sifatlann rengine boyamr. Binaenaleyh bu kaptigi sifatlardan hangisi

diger sifatlar uzerine galip gelmi§ ise, o mazharda, o sifatm saltanati zahir

olur. Ve o mazhar, o sifatin miinasibi olan ismin tecellisini uzerine celb

edip kendisinde onun hukmu galip olur. Ve su halde o ismin terbiyesi

altma girmi§ bulunur. Fakat bunlann ciimlesi anzidir, / asli degildir. Zira o

mazhar ashnda hangi ismin mazhan ise, o ismin zevki ve sirat-i miistakimi

iizerinedir. Mesela Nafi' isminin mazhan olan bir kimsenin zevki ve sirati,

herkese isal-i menfaattir. O kimse her ne kadar muhit-i kevnisinden kaptigi

birtakim sifat-i nefsaniyyenin rengine boyanmi§ olsa da, yine rabb-i hassi

olan Nafi ! isminin zevkinden hali degildir. Bu sifat-i anza saikasiyla

birtakim mesavide bulunsa bile, yine nef -i halki gozetmedikqe kalben

musterih olamaz ve halka zarar iras eylese miiteessir olur; gunkii rabb-i

hassimn zevki budur; ve bu isim esma-i cemaliyyedendir. Binaenaleyh o
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kimse hadd-i zatinda bir ism-i CemaTin mazhandir. Fakat bu alem-i

kesafette ve bu sahra-yi tabiatta, mezahire anz olan sifat, sifat-i celaliyye

olup, onlann bu sifatlara miinasip olarak celb ettikleri esma dahi, esma-i

celaliyyedir. Zira bilciimle mesavi kesafet ve tabiatin muktezasidir; ve

hayvaniyyet kesaietle kaimdir; ve ne kadar sifat-i hayvaniyye varsa

ciimlesi celalidir; ve ednas-i tabiiyyedendir. Onun icjm ezvac ile

mukarenet-i me§ruadan sonra bile hal-i cenabetten tatahhur lazimdir. I§te

enbiyanin da'veti ism-i Celal'in terbiyesinden ism-i CemaTin

terbiyesinedir.

Sual: Enbiya esma-i celaliyyeden esma-i cemaliyyeye da'vet ediyor.

Fakat asilda bir ism-i CelaTin mazhan olan bir kimse, o rabb-i hassm

zevki ve sirat-i miistakimi iizerinde seyr edecegine ve kendi hakikati olan

bu ismin dairesinden di§an gikamiyacagma gore, kendi peygamberine

tabi' olup Had! ism-i CemaTinin terbiyesi tahtina girse bile, nef i

olamiyacaktir. Zira hakayik-i ilahiyyenin tebdili miimkin degildir. §u

halde da'vetin ona ne faidesi vardir?

Cevap: DaVetin faidesi, ancak Hak ic,in hiiccet-i baliganin siibutudur.

40 Zira peygamber gelip ehl-i CelaTi / da'vet etmese, onlann kiifiir ve

dalaletleri kuvvede kahp fiile gelmezdi; ve §u halde de Hakk'm Adl ve

Hakem isimleri zahir olmazdi. Ehl-i Cemal dahi boyledir. imdi med'uvv

olan kimselerde dort suret mutasavverdir:

Birincisi: Ashnda bir ism-i Cemal'in mazhan olup, peygamberin

da'vetine icabetle amel-i salih i§ler. Bu kimse zahiren ve batmen ism-i

Cemal'in taht-i terbiyesindedir.

Ikincisi: Ashnda bir ism-i Celal'in mazhandir. Fakat peygamberin

da'vetine icabetle, zahirde §eriat iizere amil olmakla beraber, rabb-i hassi

olan o ism-i Celal'in zevki ve sirat-i miistakimi iizeredir. Mesela namaz

kilar, oruQ tutar, hac eyler; velakin soyledigi vakit kizb eder, va'd ettigi

vakit hulf eyler, emanete hiyanet eyler; ve bunlan yapmaktan zevk duyar,

asla ned^met etmez. i§te bunlar alamet-i nifaktir. Binaenaleyh muvakkaten

esma-i cemaliyyenin taht-i terbiyesinde bulunsa bile fayda vermez. Zira

ayn-i sabitesinin isti'dadi budur. Akibet rabb-i hassi olan isim, onu srr&t-i
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mustakiminin miintehasina, ya'ni kemaline gotiiriir.

Uc,uncusu: Aslmda bir ism-i Celal'in mazhan olmakla beraber, bu

alem-i §ehadette dahi, zahiren kendisini da'vet eden nebiye tabi' olmayip

inkar eder. Kuffar bu ziimredendir. Bu kimse batmen ve zahiren ism-i

Celal'in terbiyesi tahtindadir.

Dordiincusu: Aslinda bir ism-i CemaTin mazhan olup zahirde

hicabiyyat-i tabiiyye ve te'sirat-i muhitiyye ile kendisini da'vet eden nebiyi

tekzib eder; ve muvakkaten esma-i celaliyyenin taht-i te'sirinde

evkat-giizar olur. Fakat bu eyyam-i kiifrii ic^inde dahi rabb-i hassi olan

ismin zevki iizere bulunur. Mesela kiifr etmekle beraber yalandan nefret

e^er; emanete hiyanet etmez; halka zuliimden ictinab eyler; nihayet nesim-i

hidayet eri§ip birgiin iman-i ezelisi zahir olur. l§te boyle bir kimse batmen

ism-i CemaTin ve zahiren ism-i Celal'in taht-i terbiyesinde bulunur.

imdi peygamberin da'vetiyle herkesin mukteza-yi isti'dadi ne ise o

zahir olur; ve irade-i ilahiyye ne suretle taalluk etmis, ise o vuku' bulur. Bu

kaza ve sirr-i kad^r bahsi Fass-i Uzeyri'de tafsil olunmu§tur, oraya

miiracaat buyrulsun. Binaenaleyh resul ile varis, iblag cihetinden, ancak /

emr-i teklifiye hadim olurlar; yoksa emr-i iradiye hadim degildirler. Bunun

tafsili dahi Fass-i Ya'kubi'dedir. Bundan ba§ka peygamber, aslmda bir

ism-i Cemal'in mazhan olan kimseyi, o ism-i cuz'inin rububiyyetinden

daha §umullu ve daha cem'iyyetli olan ismin rububiyyetine da'vet eder. Bu

basiret iizerine da'vettir. Mesela aslmda Hadi isminin taht-i terbiyesinde

bulunan bir kimse, cemi'-i esmayi muhit olan "Allah" ve "Rahman"

isimlerine da'vet olunur. Ve bundan hakayik-i ilahiyyenin tebdili lazim

gelmez. Bu keyfiyyet, bahr-i muhitten ahnan bir bardak suyun yine bahr-i

muhite dokulmesine benzer. Alman su tebeddul etmedi; belki bahr-i muhita

kan§ip ofida miistagrak oldu. Ve bu ism-i cami'a mazhariyet ancak,

insan-i kamilde olur.

Imdi Hz. §eyh (r.a.) da'vet, bir ismin rububiyyetinden, diger ismin

rububiyyetine oldugunu Hak Teala Hazretlerinin
t^r^J^ J\ fy.

Ia*j (Meryem, 19/85) kelam-i miinifiyle isti§had buyururlar.
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Ma'lum olsun ki, ehl-i alem, muttaki olmalan cihetinden, Cebbar

isminin ihatasi altindadir. Ve ittika ceberut ve satvet sahib i olan bu ismin

terbiyesinden nes/et eder. Binaenaleyh muttaki olan kimse Cebbar isminin

celisi ve mazhandir. §u halde onun satvet ve cebemtundan ittika, rahmet-i

amme sahibi olan Rahman ismine ilticadir. Qiinku Rahman'in,

rahmaniyyeti cihetinden muktezasi liituf ve atifet ve afv ve magfirettir.

Muttakiler satvet ve heybet veren ism-i Cebbar'dan intikal edip ism-i

Rahman indinde cem' olunca, onlarin viicuduna rahmet-i amme §amil

olacagmdan, artik merhum ve magfur olurlar. Ve muttakilerin adedi

sayilmaz derecede cok oldugu ve her birisi bir ismin mazhan bulundugu

halde, ciimlesinin Rahman ismi tahtinda toplanmasi, mazhar olduklan

isimlerden daha §umullii ve daha cem'iyyetli olan bir isme da'vet

olunduklanni gosterir. Bunun aksi de boyledir. Ya'ni muttaki olmayan

kimseler ki, dunyada Rahman isminin celisidir; / ahirette Cebbar ve

Miintakim gibi esma-i celaliyyeye da'vet olunurlar. Zira bu kimselerin

adedi dahi pek goktur. Ve her birerleri §edid, Darr gibi birer esma-i

celaliyyenin mazhandir. Ve dunyada ism-i Rahman tahtinda muctemi'

olup enva'-i huzuzat-i nefsaniyyelerini istifa ederler. Fakat bi'l-ahire

Miintakim ismi tahtinda muctemi' olup kendilerinden intikam alimr.

l§te bu ayet-i kerimede Hak Teala harf-i gaye olan (J\)yi cemi'-i

esmaya §amil olan "Rahman" ismine mukarin kildi; ve bundan "Rahman"

isminin kaffe-i esmaya §amil oldugu anla§ihr. Qunkii "Rahman" ismi ile

"Allah" ismi arasinda fark yoktur. Ve ehl-i alemden her birisi bir ismin

terbiyesi altindadir. Ve herkes kendi rabb-i hassi olan ismin abdidir.

Binaenaleyh peygamber o esma-i muteferrikadan ism-i Rahman veya ism-i

Allah'm terbiyesine da'vet eder. Nitekim Hak Teala buyurur: <->lJ\

j^ijl o^fjJI Lui
f

l ^ (Yusuf, 12/39) ya'ni "Erbab-i muteferrika mi

hayirlidir, yoksa Vahid-i Kahhar olan Allah mi hayirlidir?" Ve keza diger

bir ayette de buyurur: J 'aJLJI \^\ Ji (Isra, 17/110) ya'ni "Ya

habibim! deki: Allah'a da'vet ediniz veyahut Rahman'a da'vet ediniz!". Bu

da'vet basiret iizere olan bir daVettir. Qiinku erbab-i miiteferrikamn abdi
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olmaktan kurtanp ilah-i vahidin ubudiyyetine idhal eder. Boyle olunca

basiret sahibi olan Muhammedi indinde da'vet, Hakk'in hiiviyyeti

haysiyyetiyle degil, esma haysiyyetiyledir. Zira hiiviyyet-i Hak her

mazharda mevcuddur. Mademki da'vet esma haysiyyetiyledir; ve biz bildik

ki, alem ism-i Cebbar'in ihatasi altindadir, §u halde ehl-i alem ism-i

Rahman'm ihatasi altina girmek igin bu ism-i Cebbar onlann muttaki

olmalarmi icab etti. Ve ism-i Rahman'm icab ettigi takvamn hakikati

budur ki, muttaki kendinden sadir olan hayrat ve kemalati nefsine muzaf

kilmayip: Fail-i hakiki Hak'tir, bunlarm ciimlesi ona raci'dir der; ve

Hakk'i nefsine vikaye, ya'm siper, ittihaz eder; ve §urur ve nekayisi kendi

nefsine muzaf kilip nefsini Hakk'a vikaye, ya'ni siper kilar. Zira nekayis

ve §ururun men§ei izSfi ve i'tibari olan viicudat-i kevniyyedir. Binaenaleyh

bu nekayis ve §urur dahi izafi ve i'tibari olan bir §eydir; ve umur-i

ademiyyedir. /

imdi mekrlerinde "Alihenizi terk etmeyiniz; ve Vedd'i, ve

Siiva'-i ve Yegus'u ve Yauku ve Nesr'i de terk etmeyiniz"

(Nuh, 71/23) dediler. Zira muhakkak onlar alihelerini terk ettikleri

vakit, onlardan terk ettikleri kadar, Hak 1 tan cahil olurlar. Zira

Hak igin her bir ma budda bir vech vardir. Onu bilen bilir ve

bilmeyen de bilmez. Ve Hak Teala Muhammediler hakkinda: "Ey

Hablbim! senin Rabb in ancak ona ibadet etmenizi kaza eyledi,

ya'ni hukmetti" (Ism, 17/23) buyurdu (26).

Ya'ni dai ile med'uvv min-haysu'l-huviyye §ey'-i vahid oldugu halde,

Cenab-i Nuh'un kavmini da'vet etmesi mekr oldugu cihetle kavmi dahi

ona mekr olmak iizere birbirlerine hitaben dediler ki: Sakin alihelerinizi

terk etmeyiniz ve insan §eklinde masnu' olan Vedd'i ve deve suretindeki

Suva'i ve arslan suretinde musavver Yegus'u ve at §eklindeki Yauk'u ve

kartal bi^imindeki Nesr'i terk etmeyiniz. Zira bunlar mezahir-i ilahiyyedir.

Ve bizi da'vet eden peygamber ?se, Hakk'i bu mezahirden ihrac edip, bu

asnamda vech-i Hakk'i mii§ahededen bizi men' eder; ve biz ayn-i cem'de

oldugumuz halde bizi farka da'vet eyler dediler. Filhakika da kavm-i Nuh
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alihelerini terk ettikleri vakit, onlardan terk ettikleri kadar, Hak'tan cahil

olurlar. Qiinkii Hak, hiiviyyetiyle cemi'-i zerratta mevcuddur. Binaenaleyh

O'nun her ma'budda bir vech-i hassi vardir. O vechi bilen kimse Hakk'i

bilir ve bilmeyen kimse dahi, bilmez. Nitekim Hak Teala buyurur: Iy
1

y U^U

*JUI a^j p& (Bakara, 2/115) "Ne tarafa tevecciih ederseniz edin, Allah'in

vechi vaki'dir." /

Arif-i billah Hasan Senceri buyurur: Beyit:

iy y tSy* Jj <L**A J *y. y iSy* jj <Sjj y. a-^>t~- 0\

Terciime: "Kafirler, putlann yiiziine secde ederler. Biitun yiizler senin

canibinedir, biitiin yiizler senin canibine!..."

Ve bu izahdan putperestligin caiz oldugu anla§ilmasin. Belki

putperestlik vazi' olan kimselerin; ve Huda-perestlik ise §erif olanlarm

kandir.

Ma'lum olsun ki, uluhiyyet ve me'luhiyyet ve abidiyyet ve

ma'budiyyet ve sacidiyyet ve mescudiyyet, herbir aynda zahirdir. Eger bir

kimse o mazhann hicabiyyetine ve sanemiyyetine ibadet etse veyahut o

ma'bud-i masnu'da ilahin tahayyiiliine tapsa, kendi hayaline ve hevasina

tapmi§ olur. Ve bunda yalniz putperestlerin putu degil, mii'min gecjnen

birtakim kimselerin ilah-i mu'tekad ve muhayyelleri dahi dahildir. Fakat

bir kimse her ma'budda ve her mazharda hasr ve ta'yin bulunmaksizin

vahid, ahad olan Allah Teala'ya ibadet etse, o kimse arif ve miika§if olmu§

olur. Bunun igin Allah Teala, Muhammediler hakkinda: "Ya habibim,

kiilliin Rabb'i olan senin Rabb'in, ancak O'na ibadet etmenizi kaza, ya'ni

hukm eyledi" buyurdu. Zira her kim puta tapsa veyahut tahayyiil eyledigi

bir ma'buda ibadet etse, mutlaka Hakk'a ibadet etmi§ olur. Qiinkii gerek

mezahir-i suride ve gerek hayalat gibi mezahir-i ma'nevide zahir olan hep

Hak'tir. Viiciid birdir; o da ancak Hakk'in viicududur. Beyt:

Terciime: "Gayreti cihanda gayri koymadi; §ubhesiz butun esjamn

"ayn"i oldu."
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/ Imdi alim olan bilir ki, ibadet olunan kimdir ve hangi surette 45

zahir oldu, ta ki ibadet olundu. Ve bilir ki, muhakkak tefrik ve

kesret suver-i mahsiisede a'za gibi ve suver-i ruhaniyyede

kuva-yi ma'neviyye gibidir. Boyle olunca her bir ma'budda

Allah'in gayrisine ibadet olunmadi. Binaenaleyh abidin ednasi

onda uluhiyyet tahayyiil eden kimsedir. Eger bu tahayyiil

olmasaydi, ta§a ve onun gayrisine ibadet olunmazdi. Ve i§te

bunun ic,in, Hak Teala buyurdu ki: "Sen onlara, ma'budlarinizi

tesmiye edin, de!" (Ra'd, 13/33) imdi eger onlar o ma'budlari

tesmiye edeydiler, onlar onlari ta§, agac. ve yildiz isimleriyle

tesmiye ederlerdi (27).

Ya'ni evliya-i Muhammediyyinden alim-i billah olan kimse,

putperestlerin ibadeti vaktinde kime ibadet olundugunu ve ibadet olunamn

hangi surette zahir idigini bilir; ve keza o iilim-i billah olan bilir ki,

ma'bud-i vahiddeki tefrik ve kesret, insanin suver-i mahsiisede, eli, ayagi,

kulagi, gozti ve emsali a'zasi gibidir; ve suver-i ruhaniyyede dahi kuvve-i

basar, kuvve-i sem 1

, kuvve-i semm, kuvve-i lems, kuvve-i mufekkire,

kuvve-i hafiza ve kuvve-i hayaliyyesi ve emsali kuva-yi ma'neyiyyesi

gibidir. Ya'ni insanin a'za ve kuvasinin kesreti suretinin ahadiyyetine halel

vermedigi gibi, ma'budatin kesreti ve teferruku dahi Hakk'in ahadiyyetini

mani' degildir. Binaenaleyh her hangi ma'buda ibadet olunursa olunsun,

yine Hakk'a ibadet olunmu§ olur. O'nun gayrine ibadet olunmak

mutasavver degildir. §u halde abidin en a§agisi, her bir ma'budda Hakk'i

mii§ahede etmeyip onda uluhiyyet tahayyiil eden kimsedir. Boyle olan

kimse ilahdan gafil ve mahcubdur. Eger her ibadet olunan §eyde uluhiyyet

ma'nasi tahayyiil olunmasaydi, ta§a ve onun gayn ay ve giine§ gibi

§eylere ibadet olunmazdi. iste her ma'budda uluhiyyet tahayyiil olundugu

igin Hak Teala Hazretleri: / Ya habibim! sen kavmine: "Siz ma'budlarinizi

adlanyla gaginniz de!" (Ra'd, 13/33) buyurdu. §u halde eger onlar o

ma'budlari adlanyla gagiraydilar, elbette onlara ta§, agag ve yildiz

namlanni verip, onlari "Allah" ismiyle tesmiye etmezlerdi.

Ve eger onlara: "Kime ibadet ettiniz?" denilse, "Bir ilaha"
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derlerdi. Allah'a ve ilaha demezlerdi. Ve abidin aiasi, onda

uluhiyyet tahayyiil ettnedi. Belki bu, mecla-yi ilahfdir; onun

ta'zimi iktiza eder, dedi. Boyle olunca o iktisar etmez. Sahib-i

tahayyiil olan abid-i edna ise: "Biz, bunlara bizi Allah'a kurbeti

yakla§tirsmlar diye tapanz" (Zumer, 39/3) derler. Ve abid-i a'la,

der ki: "Sizin Hahimz ancak ilah-i vahiddir"; binaenaleyh nerede

zahir olursa "O'na inkiyad edin"; ve nar-i tabiati sonmu§ olan

"muhbitlere miijde ver!" (Hac, 22/34) imdi onlar "ilah" dediler ve

"tabiat" demediler (28).

Ya'ni kavm-i Nuh'a veya miiteaddid putiara tapan kimselere "Kime

ibadet ettiniz?" diye sorulsa, onlar cevaplannda elbette bir ilaha, ya'ni

ilah-i mukayyede taptik derlerdi. Yoksa Allah Teala'ya ve ilah-i mutlaka

taptik demezlerdi. Demek ki onlar dahi, ma'budlannda uluhiyyet-i

mutlakayi hasr etmiyorlar; belki uluhiyyeti tahayyiil ediyorlar. Fakat her

mazharda ve cemi'-i zerratta Hakk'i mii§ahede eden abid-i a'la, o asnamda

uluhiyyeti tahayyiil etmez; belki bu mecla-yi ilahidir, ta'zimi icab eder, der.

Binaenaleyh o, Hakk'i ma'bud-i miiteayyen ve mukayyede miinhasir

kilmaz. Qunkii bu abid / cemi'-i meraya-yi e§yada Hakk'i mu§ahede eder;

ve bu ma'bud dahi o ayinelerden birisidir. Ve Hak zati cihetinden vahid ve

o ayinelerde miin'akis olan esmasinm suretleriyle kesirdir. Ve bu

ma'budda uluhiyyeti tahayyiil eden abid-i edna ise, abid-i a'lanin

mii§ahedesinden bi-haber oldugundan, biz bunlara bizim Allah'a

yakinhgimizi yakla§tirsin diye tapiyoruz derler. Nitekim el-yevm

Isevilere Hz. Isa'nin ve Hz. Meryem'in tasvirleri oniinde nigin

tapindiklan Soruldugu vakit aym cevabi veriyorlar. Fakat abid-i a'la

onlara hitaben: Sizin ilahimz ancak ilah-i vahiddir. Nerede zahir olursa

olsun ona inkiyad edin; Hakk'm tecelliyat-i kesiresi sizi zat-i vahidden

hicaba dii§iirmesin, der.

Ey me'mur olan zat! Nar-i tabiatlan sonmii§ ve Hakk'a perde olan

enaniyetleri miinkesir olmu§ olan muhbitin, ya'ni mutezellilin-i ha§i'in,

"ilah" dediler, "tabiat" demediler. Zira kendilerinde galip olan sey ne ise
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onu bildiler. Ve onlarm nar-i tabiatlan sondiigii vakit, ilahiyyet zahir ve

galip olur; ve kendilerinde olan nar-i tabiatm sonmesinden, tabiatin

muteessir olan bir sey oldugunu ve tasarrufun tabiat igin degil, Hak icjn

sabit oldugunu bilirler. Binaenaleyh onlar "ilali" ismini verirler. Eski ve

yeni feylesoflar gibi "Tabiat soyle yapti, boyle yapti" demezler. Halbuki

tabiat mutasamf degildir; belki kendisi mahall-i tasarruf ve infialdir.

/ "Ve bir c.ogunu ldlal eylediler: "ya'ni vahidin viicuh ve niseb

ile ta'dadinda hayrete du§iirdiiler. Ve kitaba varis kilimp

mustafeyn olan, nefislerine "zulmedenler" ziyade etmediler." Ve

o ii^iin evvelidir. imdi Hak onu "muktesid" ve "sabik" uzerine

takdim etti. Ancak dalalen, ya'ni hayreten, ziyade eyledi.

Muhammedi ise "Sen'de hayreti bana ziyade et!" dedi. Her ne

vakit onlara aydmlik olsa, onun iginde yiirurler; ve iizerlerine

karanlik bastikda kaim olurlar. imdi hair i^in devr vardir; ve

hareket-i devriyye kutbun etrafindadir; ondan ayrilmaz (29).

Ya'ni kavm-i Nuh vucud-i vahidi, mezahir ayinelerine miin'akis olan

onun muhtelif viicuh ve suretlerini ve kendisinde olan esma ve sifat

nisbetlerini ta'dad etmek suretiyle halkin bir gogunu §a§irtip hayrete

du§iirdiiler.

Misal: Bir odanin duvarlarina muka'ar ve muhaddeb ve muka'ariyyet

ve muhaddebiyyeti miimtezic on ayine ta'lik edilse, odanin ortasmda kaim

olan §ahs-i vahidin zill ve hayali hepsine miin'akis olur; ve §ahis bir iken

on suret goriiniir; ve ayinelerin tarz-i i'mali ba§ka ba§ka oldugundan her

birine miin'akis olan hayal dahi birbirine benzemez. Birinde uzun bir

vecih, ince bacaklar; ve digerinde yam yassi ve miidevver bir vecih ve top

gibi yuvarlak bir govde, kisacik bacaklar; ve birisinde uzun bir vecih ve

sjsman bir govde; ve sairlerinde de bunlara makiys birer suret mii§ahede

olunur. Halbuki cumlesi bir §ahsin zillidir. Bu ihtilaf ancak ayinelerin

ihtilafmdan miinbaisdir. §imdi odaya giden diger bir kimse o hayalati

goriip her birerlerini bash basma birer viicud zan etse ve zillin sahibi olan
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onu bildiler. Ve onlann nar-i tabiatlan sondugii vakit, ilahiyyet zahir ve

galip olur; ve kendilerinde olan nar-i tabiatm sonmesinden, tabiatin

muteessir olan bir §ey oldugunu ve tasarrufun tabiat icm degil, Hak igin

s&bit oldugunu bilhier. Binaenaleyh onlar "ilah" ismini verirler. Eski ve

yeni feylesoflar gibi "Tabiat soyle yapti, boyle yapti" demezler. Halbuki

tabiat mutasarnf degildir; belki kendisi mahall-i tasarruf ve infialdir.

/ "Ve bir cogunu idlal eylediler: "ya'ni vahidin viicuh ve niseb

ile ta'dadinda hayrete dii§urduler. Ve kitaba varis kihnip

mustafeyn olan, nefislerine "zulmedenler" ziyade etmediler." Ve

o ugiin evvelidir. imdi Hak onu "muktesid" ve "sabik" uzerine

takdim etti. Ancak dalalen, ya'ni hayreten, ziyade eyledi.

Muhammedi ise "Sen'de hayreti bana ziyade et!" dedi. Her ne

vakit onlara aydmhk olsa, onun iginde yiiriirler; ve iizerlerine

karanlik bastikda kaim olurlar. Imdi hair igin devr vardir; ve

hareket-i devriyye kutbun etrafmdadir; ondan ayrilmaz (29).

Ya'ni kavm-i Nuh vucud-i vahidi, mezahir ayinelerine mun'akis olan

onun muhtelif viicuh ve suretlerini ve kendisinde olan esma ve sifat

nisbetlerini ta'dad etmek suretiyle halkin bir cogunu §a§irtip hayrete

dii§urdiiler.

Misal; Bir odanin duvarlarma muka'ar ve muhaddeb ve muka'ariyyet

ve muhaddebiyyeti imimtezic on ayine ta'lik edilse, odanin ortasinda kaim

olan §ahs-i vahidin zill ve hayali hepsine mun'akis olur; ve §ahis bir iken

on suret goriinur; ve ayinelerin tarz-i i'mali ba§ka baska oldugundan her

birine mun'akis olan hayal dahi birbirine benzemez, Birinde uzun bir

vecih, ince bacaklar; ve digerinde yam yassi ve mudevver bir vecih ve top

gibi yuvarlak bir govde, kisacik bacaklar; ve birisinde uzun bir vecih ve

sj§man bir govde; ve sairlerinde de bunlara makiys birer suret mu§ahede

olunur. Halbuki ciimlesi bir §ahsin zillidir. Bu ihtilaf ancak ayinelerin

ihtilafindan miinbaisdir. §imdi odaya giden diger bir kimse o hayalati

goriip her birerlerini basji ba§ina birer viicud zan etse ve zillin sahibi olan
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§ahs-i vjihidden gafil olsa, bu saskinhktan baska bir§ey degildir. Boyle bir

kimse bu gordugu hayalata vticud verdigi icjn §a§kin oldugu gibi, bu

iddiasina baskalanni da da'vet etse, onlan da §a§irtip hayrete dtisjiriir. /

i§te bu taifenin hayreti cehle mustenid bir §a§kinhktan miitevellid oldugu

iqin hayret-i mezmumedir. Fakat bu meraya-yi muhtelifede zahir olan

suretler hep §ahs-i vahidin zilli olup, mahallin ihtilafi hasebiyle boyle

muhtelif vucuh ile gorundugunu bilen kimselerin hayreti, ilme mustenid

oldugu icjn hayret-i mahmudedir. Zira bu taife: aJUI ^ ^ IjJy Ui.li

(Bakara, 2/115) ayet-i kerimesi muktezasmca her cihetten viicud-i vahid-i

Hakk'in tecellisini gortirler. Ve o tecellide istihlak ve hayretlerinden ve

viicud-i vahidin mii§ahedesinden na§i bir vechi diger vecihden ve bir ciheti

diger cihetten fark ve temyiz edemezler. Beyit:

Terciime: "Cilvelenme bana beyhude emir-i hac ki,

Gordtigtin Ka'be senin; ben gorurum beyti Huda."

Terciime: "Veen, birden gayri degildir. Sen ayineleri saydigin vakit

taaddud eder."

imdi bu suhud, zevk-i Muhammed! iizere olan suhuddur. Ve bu suhud

sahibi olanlar nefislerine zulmedenlerdir ki, onlar kitab-i Kur'an ve

Furkan'a, ya'ni cem' ve farka, varis kihnan giizidegandir. Ve onlann

nefislerine zulrnti, viicud-i imkamlerinin muktezasi olan §ehevati terk

etmeleri ve zilal-i esmaiyyeden ibaret viicudat-i mukayyede ve

muteayyenelerini nefy eylemeleridir. Ve bu "nefislerine zalim olanlar":

(Fatir, 35/32) ayet-i kerimesinde zikr olunan tig taifenin evvelkisidir. Ve

50 Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu uq / taife hakkmda: '^ys. ^S'

54-1 ^ ^S'j sj^Ij ya'ni "Onlann ciimlesi vahid menzilesindedir ve hepsi

cennettedir" buyurdular. Imdi "nefsine zalim olan" kimse vahid-i hakikiyi

birtakim i'tibarat ile teksir edip bu kesrette de vahdeti mti§ahede eder; ve
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"muktesid" ise vahidde kesreti ve kesrette vahidi mii§ahede edip, bu iki

suhud arasini cem' eder; ve "sabik" ise adedi birle^tirip kesiri vahid

mii§ahede eder. Binaenaleyh "muktesid" ile "sabik" Hakk'in ve halkm

vucudlarim i'tibar ve isbat ettiklerinden ehl-i hayret degildirler. Fakat

"zalim"-i Muhammedi vahidi i'tibarat ile kesir gdrdiigii ve halkm
f ^ s i , $ * , ,

viicudunu i'tibar ve isbat etmedigi igin hayrettedir. H\ ovJUa-JI ^
(Nuh, 71/24) §u halde Hak onun hayretini ziyade eder. Nitekim Sallallahu

aleyhi ve sellem Efendimiz 1^-^ dLi ^vj ya'ni "Ya Rab, benim

hayretimi sende ziyade et!" buyurur. Ve bu hayret hayret-i mahmudedir.

Ma'lum olsun ki, bu ayet-i kerime sure-i Nuh'da vaki': \j^f
1^ jSj

(Nuh, 71/24) ayet-i kerimesini miiteakiben §eref-varid olur; ve §u halde

Skk* % >j% (Nuh, 71/24) kavli kavm-i Nuh'a ait bulunur. giinku

"zulm"un ma'na-yi liigavisi "Bir seyi mevziinin gayri olan bir yere vaz'

etmek"tir. Kavm-i Nuh ise, hacer ve secerden yaptiklan mezahir-i

asnamda uluhiyyet tahayyiil edip, onlara taabbiid ettikleri iqin, uluhiyyeti

mevziinin gayri olan mahalle vaz' etmekle zalim oldular. Ve nefislerine

zulmeden zalim-i Muhammediler ise sehevat-i nefsaniyyelerini mahalline

vaz' etmediler. Belki muhalefet edip terk ettiler; ve viicud-i vahidi birtakim

niseb-i ademiyye ile teksir etmekle zulm eylediler. Onun igin §eyh (r.a.)

sure-i Nuh'da olan bu ayet-i kerimede vaki' "zalimin" kavlini lisan-i

isaretle "ehl-i kemal" tarafma i§areten tefsir buyurdular.

O hayret-i mahmude sahibi olan Muhammedilere Hak, her ne vakit

nur-i ahadiyyet ile tecelli edip izae eylese, onlar o nur icmde yurtirler. Zira

tecelli-i ahadi ile keserat ve hicab-i taayyiinat kalkar. Binaenaleyh mucib-i

hayret olan taaddudat dahi miirtefi' olur; ve taayyimat-i kesire perdelerinin

karanhgi coktugii vakit hayrete dii§tukleri halde dururlar, yiiriimezler ve

kat'-i merhale etmezler. Ve hayrette olanlar ise devr ederler. Ve hareket-i

devriyye ise kutup etrafmdadir, ondan aynlmaz. Binaenaleyh onun

devrinin / evveli ve ahiri yoktur.

Ve tarik-i mustatil sahibi maildir; maksuddan hari^tir. Hakkinda
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hayal sahibi oldugu §eye talibdir. Onun gayesi o hayaldir.

Binaenaleyh onun icjn "min" ve "ila" ve o ikisinin arasindaki

§ey vardir. Ve hareket-i devriyye sahibi i?in bed* yoktur ki, ona

"min" lazim olsun; ve onun icm gaye yoktur ki, onun uzerine

"ila" hiikmetsin. Boyle olunca onun icjn vucud-i etemm vardir.

Ve ona cevami'-i kelim ve hikem verildi. Salik olduklari

hatiattan na§i ilm-i billah deryalarinda gark oldular. Ve o da

hayrettir (30).

Ya'ni tarik-i mustatil sahibi merkezden muhita maildir. Zira o

taayyunat-i kesire perdelerinin arkasinda kalmi§ ve hakikat-i halden gafil

bulunmusjur. Hakk'i ne kendi nefsinde ve ne de sair mezahirde mii§ahede

etmez. Onu kendi nefsinden uzakta tahayyiil eder. O hayal hanesinde
j

tahayyul edip uzak mesafede zannettigi surete tevecciih ile ona talib olur.

Binaenaleyh bu kimse Hak'tan mail ve maksuddan harictir. Ve tahayyul

ettigi §ey kendisinin ilah-i mec'ulu ve Rabb-i miitehayyelidir. Onun sulukii

o hayalde nihayet bulur. i§te bu tarik-i mustatil s&hibi i^in "min", ya'ni

ibtida; ve "ila", ya'ni intiha; ve bu ibtida ve intiha arasinda olan mesafe

vardir. Ya'ni evvela kendi viicudunu ve nefsini ortaya koyar ve nefsini

merkez addeder; ve Hakk'in talebine bu merkezden ibtidaen / salik olur.

Ve bu talebi hayalinde nihayet bulur ki, bu da Hak hakkinda verdigi

karar-i hayalisidir. Ve nefsinden bashyarak bu karar-i hayaliye v&sil

'oluncaya kadar arada mesafe vardir. O bu mesafeyi Allah Teala'ya giden

bir yol tevehhum etmi§tir. l§te bu .seyri ile Hak'tan uzak olur. QiXnkii daha
J

ibtidada iken Hakk'i terk etmi^tir. Bu ibtidadan uzaklashkqa Hak'tan

uzaga du§er. Halbuki hareket-i devriyye sahibi icjn baslangic, yoktur ki,

ona "min", ya'ni ibtida lazim olsun; ve seyrinin nihayeti yoktur ki, onun
\

uzerine "ila", ya'ni intiha hiikmetsin. Onun seyrinin ne evveli ve ne de
j

§hiri vardir. Zira seyri muhit-i daire iizerindedir. Boyle olunca o hareket-i
j

devriyye sahibi igin vucud-i etemm vardir. Zira onun seyri kulliin

muhitidir; ve Allah'dan Allah'adir ve Allah'dadir; ve ona cevami'-i kelim

ve hikem i'ta olunmu§tur. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz ^1 c~J>1
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buyurup, bu makamdan ihbar eylemi§lerdir. Ve bu da hayret-i mahmude

makami olup kaffe-i hakayik-i ilahiyye ve hikem-i rabbaniyyeyi cami'dir

ki, balada gecen kavlinde izah olunmus, idi.

Ma'lum olsun ki, Hak Teala hazretleri kavm-i Nuh hakkinda sure-i

Nuh'da <JJI dp ^ J^J IjJ^j ]JS \jZ \JUVli I)>l^llki- U* (Nuh, 71/25)

ya'ni "Onlar hatieleri sebebiyle gark olunup nara idhal olundular; onlar

Allah'dan baska mededkar bulmadilar" buyurdu. Hz. §eyh (r.a.) bu ayet-i

kerimenin ma'nasim lisan-i i§aretle "kamilan" hakkinda ahz buyurdular ve

onu bu yolda tefsir ettiler. Ya'ni hayret-i mahmudeye dii§en

Muhammediler hatieleri, ya'ni zenb-i viicudlan sebebiyle ilm-i ilahi

canibine dogru kat'-i merahil ve siiluk edip nihayet ilm-i billah deryasmda

gark oldular. Ya'ni onlar gordiiler ki, ±Js- ^-U-. ^ t_Ji j^-j ya'ni

"Senin viicudun bir giinahtir ki, ona diger bir giinah kiyas olunmaz"

muktezasinca cemi'-i §urur ve kabayihin menbai kendilerinin taayyiin-i

kevnisidir. §u halde o cemi'-i hatiatin ba§idir. Ve bundan kurtulmak,

ancak ilm-i ilahi deryasina dogru siiluk edip tahsil-i ma'rifet ile miimkin

olur. Hie, durmadilar, oyle yaptilar. Ve onlarda oyle bir ma'rifet / hasil

oldu ki neticede hayrete dti§tiiler; ya'ni vahdet-i zatiyye ile, niseb-i

ademiyye kesreti arasinda miitehayyir kaldilar. Ve bildiler ki, hakikat-i

viicud birdir; o da Hakk-i mutlakm viicud-i namiitenahisidir; ve esma

onun §uunat-i zatiyyesidir. Ve keserat-i alem ise onun esmasi hasebiyle

viicud-i mutlakinin takayyiidat ve taayyiinatindan ibarettir; ve kendi

viicudlan dahi bu mezahirden ve mukayyedattan birisidir. Binaenaleyh

zenb-i vucudlanni ortadan kaldinp bahr-i ahadiyyette gark oldular.

Imdi onlar ayn-i ma' da nara idhal olundular. Ve Muhammediler

hakkinda c/^- jU^-Ji (id (Tekvir, 81/6)dir. Firini ikad ettigim vakit

(
j^sli o'jtCo). Boyle olunca onlar kendilerine Allah'dan gayn ensar

bulmadilar. Binaenaleyh Allah onlarin ayn-i ensan oldu. Onlar

ile l-ebed onda helak oldular. Eger Allah Teala onlari sahile,

tabiat sahiline cjkaraydi, onlari bu yiiksek dereceden indirirdi.
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buyurup, bu makamdan ihbar eylemi§lerdir. Ve bu da hayret-i mahmude

makami olup kaffe-i hakayik-i ilahiyye ve hikem-i rabbaniyyeyi cami'dir

ki, balada gecen VI kavlinde izah olunmu§ idi.

Ma'lum olsun ki, Hak Teala hazretleri kavm-i Nuh hakkinda sure-i

Nuh'da <JJI dp ^ J^J Ij^o JJ5 l>
:

\^Utt Iy/\ C (Nuh, 71/25)

ya'ni "Onlar hatieleri sebebiyle gark olunup nara idhal olundular; onlar

Allah'dan baska mededkar bulmadilar" buyurdu. Hz. §eyh (r.a.) bu ayet-i

kerimenin ma'nasmi lisan-i isaretle "kamilan" hakkinda ahz buyurdular ve

onu bu yolda tefsir ettiler. Ya'ni hayret-i mahmudeye dii§en

Muhammediler hatieleri, ya'ni zenb-i viicudlan sebebiyle ilm-i ilahi

canibine dogru kat'-i merahil ve siiluk edip nihayet ilm-i billah deryasinda

gark oldular. Ya'ni onlar gorduler ki, ^ ya'm

"Senin viicudun bir giinahtir ki, ona diger bir gunah kiyas olunmaz"

muktezasinca cemi'-i §urur ve kabayihin menbai kendilerinin taayyiin-i

kevnisidir. §u halde o cemi'-i hatiatin ba§idir. Ve bundan kurtulmak,

ancak ilm-i ilahi deryasina dogru siiluk edip tahsil-i ma'rifet ile mumkin

olur. Hie, durmadilar, oyle yaptilar. Ve onlarda oyle bir ma'rifet / hasil

oldu ki neticede hayrete dtisjtiiler; ya'ni vahdet-i zatiyye ile, niseb-i

ademiyye kesreti arasinda mutehayyir kaldilar. Ve bildiler ki, hakikat-i

viicud birdir; o da Hakk-i mutlakin viicud-i namutenahisidir; ve esma

onun §uunat-i zatiyyesidir. Ve keserat-i alem ise onun esmasi hasebiyle

viicud-i mutlakinin takayyiidat ve taayyiinatmdan ibarettir; ve kendi

viicudlan dahi bu mezahirden ve mukayyedattan birisidir. Binaenaleyh

zenb-i viicudlanni ortadan kaldinp bahr-i ahadiyyette gark oldular.

Imdi onlar ayn-i ma'da nara idhal olundular. Ve Muhammediler

hakkinda c/^-» j^—H 6jj (Tekvir, 81/6)dir. Firini ikad ettigim vakit

(
jjdt cJjtJ). Boyle olunca onlar kendilerine Allah'dan gayn ensar

bulmadilar. Binaenaleyh Allah onlarin ayn-i ensan oldu. Onlar

ile'l-ebed onda helak oldular. Eger Allah Teala onlari sahile,

tabiat sahiline cjkaraydi, onlari bu yiiksek dereceden indirirdi.
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Her ne kadar kull, Allah igin ve Allah ile ve belki ancak Allah

ise de (31).

Cenab-i §eyh (r.a.) A\ ^'bWj (Enbiya, 21/30) ayet-i

kerimesi muktezasinca her §eyin hayati sudan oldugundan ve ilm-i billahda

hayat-i hakikiyye bulundugundan "ilim" icjn "su"yu istiare etti. Ve hadis-i

serif mucibince onun siibiihat-i vech-i vahdeti nurdan ve zulmetten yetmis,

bin hicabi yaktigi icjn dahi "ate§"i "vahdet" icjn istiare eyledi. §u halde bu

istiareler ile ma'na boyle olur: Suda, ya'ni ilm-i billahda, gark olan ehl-i

hayret nara, ya'ni vahdete, idhal olundular, tecelli-i zati taayyiinat-i

miitekessireyi yakti; ayn-i kesrette vahdeti mii§ahede ettiler; ilim ile hayat

ve baka ile fena buldular. Binaenaleyh onlar gark ile harki mu§ahede

ettikleri icjn e§edd-i hayrete dii§tuler. / Ve Muhammediler hakkinda

Kur'an-i Kerim'de 'o'**L jl^Jl fs£, (Tekvir, 81/6) ya'ni "Deryalar i§tial

ettigi vakit" varid oldu. Nitekim ben finni i§'al ettigim vakit j>dl

derim. Ya'ni arablar bu ta'biri isti'mal ederler. Hz. §eyh (r.a.)

Muhammediler hakkinda, suyun ayninda atesjn viicudu vaki' oldugunu bu

ayet-i kerime ile istisjiad buyurdu. Zira denizler sudur; ve i§tial ise atesjn

§anindandir. Binaenaleyh bu gark ve hark §uhudunda, onlar taayyiinat-i

kevniyyeden hie, bir yardimci bulmadilar. Zira tecelli-i zati mezahirin

vucud-i izafilerini yakti. Viicudu olmayan §eyden ise yardim mutasavver

degildir. Boyle olunca ancak Hakk'in vucud-i hakikisi baki kaldi.

Binaenaleyh yardimci ancak Allah Teala hazretleridir. Nitekim hadis-i

kudside buyurulur: 4so Uli Js- ^j o>
l
J*J a&j Uli ^1^1 o*j

ya'ni "Beni diri kilani ben katl ederim; ve oldurdugumun diyeti benim

uzerimedir; ve diyeti benim uzerime olan kimsenin diyeti de benim". §u

halde Allah onlann ayn-i ensan oldu. Onlar ile'l-ebed Allah'da helak

oldular. Bu hal de Allah'da fani ve Allah ile baki olmaktir. Ya'ni ehlullah

istilahmda "fena-fillah" ve "baka-billah" dedikleri §eydir. Onlar ilm-i

billah denizlerinde gark olduktan sonra, eger Allah onlan sahil-i tabiata

Qikarsaydi, her ne kadar mertebe-i uluhiyette kiill, Allah icjn ve Allah ile ve

belki ancak Allah ise de, yine onlan bu derece-i refiadan indirmi§ olurdu.
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Ma'lum olsun ki, viicud-i hakiki namutenahi olan zat-i Hakk'in

viicudundan ibarettir. Ve Hak bu "ahadiyyet" mertebesinde kaffe-i sifat ve

esmadan mutlaktir; ve ltlak kaydindan dahi mutlaktir. "Mutlak" ta'biri

tefhim-i meram icjn vaz' olunan bir istilahtir. Ve bu mertebede onun nisebi

olan sifat ve esmasi cekirdegin icmdeki agag gibi mahfidir. Vaktaki onun

kuvvede olan esmasi kemallerini mii§ahede igin miisemmalan olan

Hak'tan aymeler, mezahir ve asar taleb ettiler; viicud-i mutlak-i Hak,

mahza esmaya merhameten, mertebe-i ahadiyyetten mertebe-i vahidiyyete

tenezziil eyledi. Bu mertebe mertebe-i "uluhiyyet"tir. I§te bu mertebede zat

"Allah" ismiyle tesmiye olunur. Ve cemi'-i esma bu isim altinda

toplanmi§tir. / Binaenaleyh esmamn kaffesi "Allah" igin olmu§ olur. 55

Viicud-i vahid bu mertebeden sonra mertebe-i "rububiyyef'e tenezziil

eder. Zira mertebe-i ilimde yekdigerinden miimtaz olan esmaya birer

mazhar iktiza eder; ve o mezahiri ait olduklan isimlerin taht-i terbiyesine

vermek lazim gelir. §u halde esmamn kaffesi "Allah" iqin olunca, o

esmamn mezahiri olan suver-i tabiiyyenin ciimlesi de "Allah" igin olur.

Bundan sonra bu mezahire birer viicud-i kesif vermek icab eder. Halbuki

Hakk'm viicudundan ba§ka viiciid yoktur. Binaenaleyh viicud-i mutlak-i

eltaf kayd-i taayyiine biiriinerek o esmamn suretlerinde kesafetle zahir

olur. §u halde bu mezahirin viicudu miistakil olmayip izafidir; ve Allah

iledir; ve belki ancak Allah'dir.

Cenab-i Nuh "Rabbi" dedi, "ilahi" demedi. Zira "Rab" i?in

subut vardir. Halbuki "ilah" esma ile mutenevvi'dir. O her vakit

bir §e'ndedir. tmdi o "Rab" ile siibut-i telvini murad etti. (Jiinkii

ondan gayrisi sahih degildir. "Yeryiiziinde birakma!" Onlar iize-

rine arzin i^inde olmalari duasini eder. Ve Muhammedi: "Eger

siz ipi sarkitsamz Allah iizerine du§erdi" dedi. Semavat ve arzda

olan Hak i^indir. Imdi sen arz iginde / defn olundugun vakit,

onun igindesin ve o senin zarfindir; ve onun i^inde sizi iade

ederiz. Ve viicuhun ihtilafindan na§i, sizi merre-i uhrada ondan
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ihrac eyleriz. Taleb-i setr igin esvablarma biiriinen ve par-

maklariyla kulaklarini tikayan kafirlerden, devreden bir ahadi;

ta ki da'vet umumi oldugu gibi menfaat dahi umumi olsun (32).

Ya'ni Cenab-i Nuh'un davetine kar§i kavmi mekr-i azim ile mukabele

etmeleri iizerine, Hazret-i Nuh onlar hakkmda: j>jVt (J
—Lp jJLr V

\
jl* (Nuh, 71/26) ya'nT "Ya Rab ruy-i zeminde kafirlerden birisini

birakma!" diye dua etti. Cenab-i §eyh (r.a.) bu duayi lisan-i hakikatle

boyle tefsir buyururlar ki: Hz. Nuh duasinda "Rabbi" dedi "ilahi" demedi.

Ya'ni, ey benim Rabbim deyip, Rabb'i nefsine muzaf kildi. Zira Rab,

hangi isimde olursa olsun, mutlaka merbubu iktiza eder. Kendi ibadinin

havayicini kaza ic,in o, rububiyyetinde sabittir; ve onlann muhimmatina

kifayet eder. Fakat "Ilah" bir sifat-i muayyen ve ism-i mahsus ile

mukayyed degildir. Zira cemi'-i sifat ve esmaya §amildir. Mesela hasta

olan kimse "ya Ilah!" ve "ya Allah!" diye nida etse, bu ismin tahtinda olan

ism-i §afTye; ve ac, kalan kimse "ya tlah!" dese Rezzak ismine iltica eder;

sairleri de buna makiystir. Zira "ilah" esma ile bu suretle tenevvu' eder. O
her vakit bir se'nde ve bir tecellidedir. Ve onun icjn bir siibut yoktur. Fakat

Rab icjn haceti kaza hususunda siibut vardir. Binaenaleyh Cenab-i Nuh

ism-i Rab ile nidada telvinin subutunu, ya'ni hacetine muvafik olan suret

ne ise Hakk'm, o sifat ile tecellisini ve zuhurunu diledi. Ve Hakk'in onun

muradina muvafik sifatla zuhuru telvindir. (Junkii rububiyet mertebesinde

telvinin subutundan gayrisi sahih degildir. Zira her dua eden kimse

Hakk'in kendi muradina gore tecellisini ister. Cenab-i Nuh, "Rabbi"

nidasindan sonra ^jVl
L5
—

'Jjj
Si (Nuh, 71/26) ya'ni "Yeryiizunde

birakma!" dedi ki, kavmi aleyhinde, onlann arz uzerinde kalmayip batn-i

zemine gitmeleri ve kendilerini ism-i Zahir hicabinda birakan taayyiinat-i

vucudiyyelerinden kurtulup batn-i ahadi ve cem'iye dahil olmalari icjn /

beddua §eklinde dua-yi hayr idi. Nitekim Muhammedi buyurur ki: "Eger

siz ipi sarkitsaniz Allah'in iizerine dii§erdi". Zira bu gordugiimuz

taayyiinat-i kesife viicud-i mutlak-i latifin tenezzuliinden husule gelmi§
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viiciidlardir. Ve maddiyyatin viicudu emr-i i'tibaridir. Latifin tedricen

tenezziilati sebebiyle onun viicuduna muzaf olarak zahir olmu§tur. §u

halde "ipi sarkitan" ve "ip" ve "ipin sarktigi mahal" hep Allah'in

vucududur. Onun gayn bir mevcud yoktur ki, ip onun iizerine dii§sun. Ve
goklerde ve yerlerde olan suver-i halkiyye hep viicud-i vahid-i mutlakin

bi-hasebi'l-esma takayyiidiinden ve taayyiin kisvesine buriinmesinden

ibaret oldugundan, onlarda zuhur Hak igin sabittir. Ta'bir-i digerle viicud-i

mutlak-i Hak bir derya-yi bi-nihayedir ve suver-i mezahir hep onun

kopiikleridir. Nitekim Feridiiddin Attar (k.s.) Esrarname'lerinde

buyururlar. Beyt:

Terciime: "Eger goziin goriicii ise, sen deryayi gor. Zira alem yoktur.

Alem deryanin kopugudiir. Dii§un ki, bu alem hep hayaldir. Nihayet bir

hayali bundan ziyade gorme! Sen deli misin, yoksa §askm misin ki, bu

kadar hayal icmde uyumus, olasin."

Imdi sen yere gomuldiigun vakit arz senin zarfindir; ve sen onun

icjndesin, ya'ni sen oliirsun. Ve senin anasir-i muhtelifeden murekkeb

olan viicudun arz ic,ine gomiilmekle zarf-i arz senin bu viicudunu ehl-i

alemin nazarmdan setr eder. Ya'ni senin taayyuniiniin sureti fanidir; ve sen

batinda ve ayn-i cem'de miistehleksin; ve vahidiyyetin batini senin

zarfindir. Zira senin viicudun viicud-i mutlak-i Hakk'm bi't-tenezziil

tekasiif ederek mukayyed ve miiteayyin olmasindan ib&rettir. Bu taayyiin-i

zahiri dugiimleri goziiliince batina gider; ve vucud-i mutlakta^mundemic

bulunur. / Cenab-i §eyh (r.a.) hazretleri (jyAiji p£s?>J 1*1^ "^jl-hJ j

(Tana, 20/55) ayet-i kerimesini ibareye idhal edip Hakk'in lisanmdan

buyururlar ki: "Arz iginde sizi iade ederiz; ve ihtilaf-i viicuhdan dolayi

merre-i uhrada sizi ondan Qikarmz." Ya'ni sizin viicud-i miiteayyininizi ve

mukayyedinizi arzin igine geri gondermekle bozanz; ve o dugiimleri

cozeriz; fakat boyle birakmayiz. Ihtilaf-i viicuhdan dolayi sizi yine

birtakim mezahir ve taayyunat-i muhtelife ile ihrac ve izhar ederiz.
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Ma'lum olsun ki, bu taayyiinat-i viicudiyyenin zuhuru hep esma-yi

ilahiyye kemalatmin zahir olmasi igindir. Mesela "Hadi" ismini alahm. Bu

isim mertebe-i gaybda, ya'ni zat-i ahadi mertebesinde mahfi ve mahbus

kalmak istemez. tlim mertebesinde onun suret-i zihnisi peyda olur. Onun

viicudu bu mertebeye layik olan bir viicuddur. Ba'dehu viicud-i mutlak bu

isme bir mertebe daha kesif bir taayyiin vermek icjn alem-i ervaha tenezziil

eder. Binaenaleyh bu ismin taayyiinii ve kisvesi o aleme miinasib bir §ey

olur. Ondan sonra vucud-i mutlak o isme daha kesif bir viicud bah§etmek

igin alem-i misale tenezziil eder. Libas-i taayyiinii bu aleme miinasib olur.

Ondan sonra yine O viicud-i mutlak sjmdi iginde bulundugumuz mertebe-i

§ehadete iner; ve o isme bu alemin kesafetine miinasib bir kisve-i taayyiin

ihsan eyler. Bu alem-i §ehadet esfel-i safilindir. Buraya kadar vucud-i

mutlakin "nuzul"iidur. Mertebe-i §ehadetten sonra viicud-i mutlakin

"uruc
M
u ba§lar ki, bu riicu'dur. Ve esfel-i safiline tenezziil edinceye kadar

gectigi mertebelerin her birisinde bu ismin muktezalari zahir olur. Ve her

bir mertebe, kendisinden evvelki mertebeye gore zahir ve kendisinden

sonraki mertebeye gore de batindir. Binaenaleyh ism-i Hadi'nin mazhan

olan bir vucud-i muteayyinden hazret-i §ehadette iman ve a'mal-i saliha

sadir olur. Zira bu ismin isti'dadi hasebiyle onun kemalati bunlardir. Ve

ism-i Mudill'in icabi dahi kiifiir ve a'mal-i kabihadir. Onun mazhanndan

da bunlar sudur eder. / iste viicuh-i esma muhtelif oldugundan her bir

mertebede onlann mazharlan dahi muhtelif olur; ve Hakk'in tecellisi dahi

bi't-tabi' muhtelif olmu§ olur. imdi hazret-i §ehadetten sonra bu suver-i

halkiyye arza iade olunur. (Jiinkii bu viicudlar arzin cinsinden yapilmi§

idi. Oliince bi't-tabi' yine oraya gider. Fakat insan orada kalmaz. Zira

insanin hakikati olan ve rabb-i hassi ve ruhu bulunan isim mahvolmaz, o

bakidir; giinkii Hakk'in §uunatindandir. Ve Hakk'in §uunati kendisinin

aynidir; ve Hak ise bakidir. Ve hitab-i ilahi insanin heykel-i unsurisine

degil, belki bu hakikatmadir. Boyle olunca insan bu alem-i §ehadetten bu

suretle intikal ettigi vakit alem-i berzahda zahir olur; ve bu isme alem-i
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berzahm haline iminasib bir kahp verilir. Nitekim Hz. Mevlana (r.a.)

buyururlar: Beyt:

Terciime: "Eger benim bu kadeh-i viicudumu kirarsa gam gekmem.

Zira o sakinin koltugu altmda baska bir kadeh-i viicud vardir." t§te "Diger

defada sizi ihrac, ve izhar ederiz" kavlinin izahi budur.

Cenab-i Nuh duasinda: j>jVt ^J* kelammdan sonra C£

(Nuh, 71/26) dedi. Ya'ni "Yeryiiziinde kafirlerden birakma!" demek olur.

0 kafirler ki, taleb-i setr icm esvablanna biirundiiler ve parmaklanyla

kulaklanm tikadilar. Zira onlar istigfara da'vet olunmusjardi. Bundan setri

anladilar. Ve duada C£ kelammdan sonra IJ** kavli gelir. Cenab-i

§eyh (r.a.) tefsiren buyururlar ki: 1jl?4 ya'ni "Yeryiiziinde kafirlerden

birisini birakma; ta ki da'vet umumi oldugu gibi, menfaat dahi umumi

olsun." Zira Cenab-i Nuh, esma suretleri olan mezahir-i kesire ile vech-i

vahdetten hicaba diisen kavmini, hicabat-i celaliyye zulmetlerinden cemal-i

zatin nuruna ve sekavetten saadete da'vet eyledi. Da'vet ettikge onlarin

hicablan ziyade oldu. Anladi ki, onlar ehl-i hicabdir; ve farktan cem'a ve

ism-i Zahir'den ism-i Batin'a tevecciihleri miimkin degildir. / Binaenaleyh 60

onlarin taayyiinat-i zahirelerinin ism-i Zahir'in mazhan olan yeryiizunden

kalkarak, ism-i Batin'm mazhan olan arzin batnmda setr olunmalan igin,

Rabb-i nasira ism-i Kahhar ve Miintakim ile dua etti. Zira onlann kesretten

vahdete ve tefrika ve bu'ddan cem' ve kurba intikalleri kendileri hakkinda

hayir ve salah oldugu gibi, sair baki kalan mii'minleri de §a§irtip hayrete

du§iiremiyecekleri cihetle, onlar hakkinda da mucib-i menfaattir. §u halde

da'vet umumi oldugu gibi, menfaat dahi umumi olmu§ olur.

"Eger sen onlari birakirsan", ya'ni sen onlari terkedersen

"kullarini idlal ederler" ya'ni onlari hayrete dii§unirler; ve

onlari ubudiyyetten, esrar-i rububiyyetten kendilerinde mevcud

olan §eye ihrac, ederler. Boyle olunca onlar nefisleri indinde

abid olduktan sonra, nefislerine erbab nazariyla bakarlar. Imdi
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onlar abid ve erbabdir; "ye dogurmazlar", ya'ni intac ve izhar

etmezler; "ilia facir"i, ya'ni 6rtulmii§ olan §eyi meydana koyani,

ki "keffar"dir (Nuh, 71/27), ya'ni a^ik olan seyi agildiktan sonra

ortiiciidur (33).

Ya'ni sen ism-i Zahir'in taht-i terbiyesinde bulunan onlarin taayyiinat-i

vucudiyyelerini, kezalik ismi- Zahir'in mazhan olan ruy-i arzda birakirsan

ve onlan batn-i arza ve ism-i Batin'in taht-i terbiyesine cekmezsen

viicud-i vehmilerinin muktezasi olan heva ve tugyan dairesinde hareket

ederler; ve kullanm da sasutip vehm-i enaniyyete da'vet eylerler. Ve

kuva-yi nefsaniyye ve sifat-i hayvaniyyelerinin viicuduyla beraber,

onlann sifat-i zatiyyesi olan ubudiyyet-i mahzadan Qikanp kendilerinde

olan esrar-i rububiyyete ihrac ederler. Halbuki kuva-yi nefsaniyyelerinin

hiikmii altinda zebun olan kimselerin, esrar-i rububiyyete lttila'lan caiz

degildir. / £unkii viicud-i mutlakin her mertebede bir hiikmii vardir. Bu

meratibin ahkamina riayet etmek icab eder. Kuva-yi nefsaniyyeleri heniiz

diri olan kimseler hifz-i meratib edemezler. Binaenaleyh dalalete dii§erler

ve halki da ldlal edip §errii'n-nas olurlar. Nitekim hadis-i §erifde buyrulur:

^ jAj *ip IaLJ1\ ^U! jj Ya'ni "Nasm §erlisi o kimsedir ki iizerine

kiyamet kopar. Esrar-i rububiyyet zahir olur, halbuki o diridir." Onun

kuva-yi nefsaniyyesi ve sifat-i hayvaniyyesi heniiz 61memi§tir; ve Ji \yy
d\ sirnna mazhar olmami§tir. Zamammizda, "Zahir ve Batin hep

Hak'tir. Biz bunun boyle oldugunu anladik. §eriat nizam-i alem igindir;

binaenaleyh hakikat-i hale lttila'dan sonra namaza, abdeste ve oruca ne

ihtiyacimiz vardir" deyip heva ve hevesat-i nefsaniyyelerine ittiba' eden

birtakim zmdiklar, bu halin birer §ahid-i beligidir. Evet, Zahir ve Batm

Hak'tir. Fakat senin viicud-i mukayyedin bu hazret-i §ehadette abd-i

mahzdir. Ve ism-i Zahir'in terbiyesinde bulunan bu viicudat-i

mukayyedeye vaki* olan teklif, batinda tekvin igindir. Binaenaleyh teklif-i

ilahiye ittiba' amel-i salih; ve muhalefet ise fiil-i tahhdir. Ve senden sadir

olan efal-i saliha ve talihanin suretleri diger alemde peyda olur. Ve intikal

ettigin alem-i berzahta seni istikbal edecek olan onlardir. Cemal'e miilhak
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olmak baska, Celal'e miilhak olmak baskadir. Daima padisahin huzurunda

musahib olmakla onun kiilhancisi olmak arasinda azim fark vardir.

i§te kavm-i Nun dahi, batinlan esrar-i rububiyyetinin mazhan ve

zahirleri ubudiyyet-i mahza oldugu halde, onlar ubudiyyetten i'raz edip,

esrar-i rububiyyet i'tibariyle nefislerine "erbab" nazanyla bakarlar.

Viicud-i mukayyed ve miiteayyinleriyle ve zahirleriyle kul iken ve kuva-yi

nefsaniyyelerinin hiikmii baki iken, ubudiyyetten rububiyyete intikal

ederler. Ve bu halleriyle ism-i Mudill'in da'vetine icabet eylerler.

Binaenaleyh gerek kendileri ve gerek kendilerinden sonra gelecek olan ibad

iqin hayirh olan §ey / onlann batn-i arzda mestur olmalan ve viicud-i

miiteayyinlerinin kalkmasidir. Ve onlar ancak faciri, ya'ni setri vacib olan

kendilerindeki rububiyyeti intac ve izhar ederler. Ve onlar oyle facirdir ki,

f,

keffar"dir, ya'ni miibalaga ile satirdir. Zahir olan §eyi zuhurundan sonra

orterler. Qunkii onlar enaniyetleri ile hakikat-i ilahiyyeyi setr ederler. Ya'ni

onlara lazim olan ubudiyyet ile zuhur iken, enaniyetleri baki oldugu halde

da'va-yi rububiyyet ile zahir olurlar. Ve ba'dehti kendi suretlerinde zahir

olan hakikat-i ilahiyyeyi enaniyetleri ve viicud-i izatlleriyle orterler.

imdi mestur olan seyi izhar ederler. Onu zuhurundan sonra da

setr ederler. Boyle olunca nazir miitehayyir olur. Ve facirin

fucurunda olan kasdini ve kafirin kufriinde olan kasdini bilmez;

halbuki §ahis birdir (34).

Ma'lum olsun ki, bu gordugumiiz suver-i kesife, esmasi hasebiyle,

viicud-i mutlak-i Hakk'in mertebe mertebe tenezziil ederek, miiteayyin ve

mukayyed olmu§ bulunmasindan ibarettir. §u halde bu taayyunatm gerek

zahirleri ve gerek batinlan hep viicud-i Hak olur; ve onlann batinlan

zahirlerini mudebbir bulunur. Mesela buhar dedigimiz madde-i latif

mertebe mertebe tenezziil ve tekasiif edince bulut, su buz olur. Buzun

zahiri de buhar, batim da buhardir. Fakat buz min-haysu't-taayyun buhar

degildir. Zira onda buhann hassasi yoktur; ve keza buza su demek de caiz

degildir. ^unkii kesafet mertebesinde bulunduk§a suyun i§ini goremez.
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I§te bizim "Ben" ta'bir ettigimiz bu viicud-i miiteayyin ve kesifimiz dahi

bunun gibidir. Binaenaleyh Hak olan / "hakikafimizi, "hiiviyyet" imizi,

enaniyetimiz ve taayyiinumiiz setr ediyor. imdi bir kimse: "Viicud-i

mutlak-i Hak bizim hiiviyyetimizdir ve bizim batimmizdir; cemi'-i

taayyiinata sari olan O'dur; ve cemi'-i taayyiinat-i zahireyi terbiye eden o

hakikattir" demi§ olsa, sirr-i rububiyyeti izhar etmi§ olur. Fakat boyle

dedigi halde fiilen bu sozunii tekzib ederek taayyiin-i kesifinin hukmiine

tebean ve heva-yi nefsanisinin isrine iktifaen hareket eder ve tasarrufu bu

viicud-i izafisine isnad ederse, evvelce izhar etmi§ oldugu rububiyyeti

ba'dehu enaniyyet-i zahiresiyle setr etmi§ olur. Bu halde talib-i Hak olan

nazir onu goriince hayrete du§er; ve facirin fucurunda ve kafirin kiifriinde

olan maksadini bilmez. Halbuki rububiyyeti kavlen izhar ve fiilen setr

eden §ahis birdir, ya'ni ayni kimsedir. Talib-i Hak olan kimse onun hangi

haline iktida edecegini bilemez, §a§inr kalir. Cenab-i §eyh (r.a.)in bu

kavlinde, heniiz sifat-i nefsaniyyelerinin esiri olan kimselerin, ma'lumat-i

tasavvufiyye ile §unu bunu irsad edemiyeceklerine ve bilakis ibadullahi

hayrete ve dalalete diisureceklerine i§aret vardir.

"Ya Rab beni gafr eyle!" ya'ni beni setr eyle; ve benden na§i

setr eyle! Ve senin »j>& &• *-LM tjyJ ^j(En'am, 6/91) kavlinde kadrin

bilinmedigi gibi, benim de makamim ve kadrim bilinmiye! "Ve

valideynimi de setr eyle" ki, ben onlardan netice oldum; ve onlar

"akil" ve "tabiat'dir. "Ve benim beytime", ya'ni kalbime, "giren

kimseyi de setr eyle, mii'min oldugu halde", / ya'ni kalb icjnde

ihbarat-i ilahiyyeden vaki' olan §eyi musaddik oldugu halde. Ve

o dahi nefislerinin tahdis ettigi seydir. Ve ukulden olan "mii'-

minler"i ve niifustan olan "mu'minat'i da setr eyle! Ve zulmani

hicablarin arkasinda miiktenifin olan ve ehl-i gayb bulunan

"zalimlere ziyade etme, tebardan", ya'ni helakdan gayri (35).

Ya'ni Cenab-i Nuh'dan naklen sure-i Nuh'un ahirinde beyan buyrulan

su \jU o^UaJt *j Vj oUjilj o^>Uj V^y ^ J^j jjj^jjj ^
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(Nuh, 71/28) ayet-i kerimesini Hz. §eyh (r.a.) lisan-i hakikatle tefsiren

buyururlar ki: Ya Rab, nur-i zatm ile benim enaniyyet-i miiteayyinemi ve

nur-i sifatin ile vucud-t miiteayyinemde meshud olan asan ve nefsim ile

tabiatimin kuvasim setr eyle! Ta ki bunlar ile zahir olmaktan kurtulayim;

ve benim zat ve sifatirn, senin zat ve sifatinda mahv olsun. Ve benim

mevce-i viicudum, senin derya-yi zat-i mutlakinda na-bud olsun.

Binaenaleyh sen ojJi j>- Ijj-^i U
_j

(En'am, 6/91) ayet-i kerimesinde,

nasil ki hakkiyla kadrinin bilinmedigini beyan etmi§ oldugun vech ile,

zatin ile gayr-i ma'ruf isen, benim dahi kadrim bilinmesin; ya'ni senin

zatinda istihlakim hasebiyle, sana tebean ben de gayr-i ma'ruf olayim. Zira

benim viicudum senin viicud-i mutlakina muzaf olmu§ bir viicud-i

mukayyeddir. Ve hakikatte mukayyedin viicudu ancak mutlakin

viicududur. Ve viicudumda hiikumran olan ancak Sen'sin. Ve yalideynimi

dahi setr eyle ki, ben onlann neticesiyim. Ve benim valideynim dahi,

"peder" menzilesinde olan "akil" ile, "valide" menzilesinde olan "tabiat"tir.

Zira alem-i kevnde "akil" fail ve miiessir; ve "tabiat" meful ve

miiteessirdir. Binaenaleyh akil ile tabiatin miinakehasmdan suret-i

insaniyye dogar. Ve viicud-i insaniye nazaran "akirdan murad "mh" ve

"tabiaf'tan murad dahi "nefis"tir. Ve onlann izdivacindan "kalb-i insani"

dogar. Ve §u halde ma'na boyle olur: Ya Rab, ruh ile nefsi de setr eyle, ta

ki onlann ismi ve resmi kalmasin. Ve isim ve resimleri kalmayinca kadr ve

makami dahi bilinmez olsun. Ve mti'min oldugu, ya'ni onda ihbarat-i

ilahiyyeden vaki' olan §eyi tasdik edici bulundugu halde beytime, ya'ni

kalbime, dahil olan kimseyi de setr eyle! Ve o ihbarat-i ilahiyye dahi

(S.a.v.) Efendimiz'in / l^-JJl ^ cJd>. u ^\& jjLf aJUI &\ ya'ni "Allah Teala

hazretleri benim iimmetimin nefislerinin tahdis ettigi §eyden tecaviiz etti"

hadis-i §erifinde beyan buyruldugu iizere mu'min-i musaddikm nefsinin

tahdis ettigi §eydir. Zira kiidurat-i be§eriyye ve sifat-i nefsaniyyeden pak

olan kalbe gelen varidat-i ilahiyye dahi taharet-i asliyyesini muhafaza eder.

(^iinkii nazil oldugu mahal temiz oldugu icjn o ilhami bozmaz. Binaenaleyh

kalb mertebesinde olan nefsin lakirtilari ihbarat-i ilahiyyedir. Fakat

kiidurat-i beseriyye ve sifat-i nefsaniyye ile kalbi bulamk olan kimselerin
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ahadis-i nefsi taharet uzere degildir. Onlann kalblerine gelen ilhamat-i

ilahiyye kalbdeki kiiduratin rengine boyamp safiyetini kaybeder. Hz.

Mevl&na Celaleddin Rumi (r.a.) efendimiz bu hali Fihi Ma-fih'de boyle

beyan buyururlar:

u'l-'Uj J^^*- Otjl Uj^U-j \jj jj j c~*o jjJLsi- ^JU^- ijJL^i J^l l?U^1>v>»

t JL.U ^ iJjJt Ul <JUb^ y^\j C-J^ j Ij <UJ3 JUS" J *J «^ C JLa

Ya'ni "Bu fikhm ash vahy idi. Fakat halkin efkar ve havassi ve

tasarrufu ile kan§inca o letafet kalmadi. Ve fi-zamanina vahyin letafetine

hiq benzer mi? Nitekim bu su, §ehre "Turut" ismindeki dagdan caridir;

menbai oradadir. Bak ki, ne latif ve safin saftdir! Vaktaki §ehre gelir ve

ehl-i §ehrin mahallelerinden geger; ve bu kadar halk ellerini ve yiizierini ve

ayaklanni ve a'zalanni ve elbiselerini yikarlar^ve hayvanatin necasati

onun icjne dokulup kan§ir; ve oradan baska tarafa akip gider. Bakarsan,

vakia yine o sudur. Topragi ^amur eder ve susami§i kandinr ve sahrayi

ye§illendirir; fakat bu suyun evvelce haiz oldugu letafetin kalmadigim ve

ona n&ho§ seyler kanstigini anlayacak bir miimeyyiz lazimdir."

Velhasil kalb-i safa gelen varid&t-i ilahiyye safiyyet-i asliyyesini

muhafaza ettigine ve Nun (a.s.) gibi / bir nebiyy-i zi-§anin kalb-i

mukaddesine v&ki' olan varidatm vahy-i ilahi oldugunda §iibhe olmadigina

binaen, cenab-i Nun ihbarat-i ilahiyyeden ibaret olan kendilerinin hadis-i

nefislerini tasdik edici oldugu halde gonlune giren mu'minlerin dahi

enaniyyet-i muteayyinelerinin setr olunarak fena-fillah makamina
vusullerini taleb eder. Ve enbiyanm goniillerine dahil olan kimselerin,

onlann kalb-i seriflerine nazil olan tecelliyat-i ilahiyyeden isti'dadlan kadar

nasibleri vardir. Onun igin verese-i enbiya olan insan-i kamillerin

goniillerini kazanmak, salikler i^in en birinci vazifedir,

Ve "ukuT'den olan mu'minlerin ve "nufus"tan olan mu'minatin dahi
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enaniyyet-i miiteayyinelerini setr eyle! Ve hicabat-i zulmaniyye ve estar-i

cismaniyye arkasinda gaybda istigrak hasebiyle yer tutan ve nazirinin

gdzlerinden muhtecib olan zalimlere sen de helakten gayrisini ziyade etme!

"Zalimin" "zulumaf'tan mii§taktir. Nitekim (S.a.v.) Efendimiz hadis-i

seriflerinde: ^L^iJI ^ oULU ^1 ya'ni "Zuliim yevm-i kiyametin

zulmetleridir."

Imdi onlar, nefisleri olmaksizin, vech-i Hakk'i mu§ahede

ettikleri icjn nefislerini bilmezler. Muhammediler hakkinda JS'

aw ^ *J* (Kasas, 28/88)dir. Ve "tebar" helaktir. Ve bir kimse

Nuh (a.s.)in esrarina vakif olmak murad ederse, onun iizerine

felek-i §emse terakki etmek lazim olsun. Ve o bizim Tenezzulat-i

Mevsiliyye'mizdedir, vesselam (36).

Ya'ni viicud-i izafilerini ve estar-i cismaniyyelerini nefy edip,

viicud-i mutlak-i Hak'ta helak olan zalim-i Muhammediler, arada nefisleri

olmaksizin, Hakk-i bakinin vechini mus,ahede ettikleri igin nefislerini

bilmezler; zatlarma vukuflan olmaz; enniyatlanni izhar etmezler. Nitekim

bu Muhammediler hakkinda Kur'an-i Kerim'de Hak Teala ¥
<fr=?-j (Kasas, 28/88) ya'ni "Her bir §ey haliktir; ancak onun vechi halik

degildir" buyurur. Bu ayet-i kerimede "vechehu"nun zamiri "§ey"e raci'

olunca ma'na "Herbir sey haliktir; ancak o seyin vechi halik degildir" olur.

Ve bir seyin "vech"i denildikde, onun "zati ve hakikaf'i murad olunur. Ve
yukanda izah olunmu§ idi ki, bu taayyiinat-i kesire viicud-i mutlak-i

Hakk'in takayyiidiinden ibarettir. Binaenaleyh esjanm hakikati viicud-i

Hak'tir. Bu halde ayetin ma'nasi boyle olur: "Her seyin taayyiinii haliktir.

Ancak o §eyde miiteayyin olup onun hakikati bulunan vech-i rnutlak halik

degildir. Ve zamir Hakk'a raci
1 oldukda "Herbir sey haliktir; ancak vech-i

Hak halik degildir" demek olur. Ve \jQ^^1 >f% (Nuh, 71/28) ayet-i

kerimesindeki "tebar" "helak" ma'nasinadir.

Ve'l-hasil zalim-i Muhammediler vech-i mutlak-i Hak'ta kendi

enaniyyet-i vehmilerinden fani olmu§lardir. Onlar ebeden Hakk'in
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mu§ahedesinde olup nefislerini bilmezler. Ve Nuh (a.s.)m esrarma vakrf

olmak isteyen kimseler, ruhen felek-i §emse uruc etsinler. Zira Kelime-i

Nuhiyye'ye ait hikem ve maarif ve mu§ahedatm esran, ancak ruhu felek-i*

§emse terakki eden kimselere miinke§if olur.

"Yuri" gune§in bir adidir; o da alem-i ecsamda menba'-i hararet ve ziyS

olan bir cirmdir. Ve alem-i ukiilda cemi'-i ervah-i ciiz'iyye ondan inbias

eder. Ve meratib-i halkiyye-i be§eriyyeden ve fitrat-i insaniyyeden felek-i

§emse terakki ke§f iledir. Ve Cenab-i §eyh (r.a.), felek-i §emse terakkiyi

Tenezziilat-i Mevsiliyye nammdaki kitaplannda vech-i etemm iizere

beyan buyurmu§tur. Ve bu kitabi Musul §ehrinde, elli be§ bab iizerine

te'lif edip, onda esrar-i ulum ve hakayiki derc eylemi§ ve hususiyle bu

felek-i §emse terakkiyi bu kitabm kirkaltinci babinda uzun uzadiya §erh

etmi§tir (Temmet; haza min fazli Rabbi).

intiha: Saferu'l-hayr 1334 ve 17 Te§rtn-i sani 1332 Per§embe gecesi saat 4.
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LUGATgE

Bu lugat9e"istilah liigati" degildir. Bazi kelimelerin lugat manasini hatir-

latmak iqin hazirlanmi§ olup pek az kelimenin istilah manasi

kisaca verilmi§tir.

Abd: Kul, kole.

Abid: Abdler, koleler.

Abid: ibadet eden, kulluk eden.

Abidin: Abidler.

Abidiyyet: Abidlik, kulluk.

Acaibat: Acayip §eyler, §a§ilacak sey-ler.

Acib: Taacciib edilecek, §a§ilacak §ey.

Acini: Hamur gibi, hamur halinde.

Aciil: Qok aceleci.

A'd&d: Adetler, sayilar.

Adeden: Adet olarak, sayi bakimindan.

A'del: En adil, en dogru.

Adem: Yokluk.

Adem-abad: Yokluk ulkesi.

Ademi: Ademoglu, insan.

Ademiyyet: Adem olu§, yok olma hali,

yokluk.

Ademu'l-adem: Ademin ademi; yoklu-

gun yoklugu.

Ademu'l-vucud: Vucudun ademi; varh-

gin yoklugu.

Adet-i cariyye: Can olan adet, ah§ilmi§.

Adid, adide: ^ok, bir9ok.

Adimetu'l-fikarat: Omurgasizlar.

ADL: Adaletli olan, herkese hakkini ve-

ren.

Afak: Ufuklar; insanin di§inda olan var-

liklar, di§ alem.

Afaki, afakiyye: Afaka ait.

Afitab: Gune§.
AFUVV: Daima affeden, merhametli, ba-

gi§layan.

Agah: Bilgili, uyanik, haberdar.

Agahi: Agahhk, uyanik ve

haberdar olma.

Agraz: Garazlar, maksatlar.

Agsan: Gusnlar; dallar.

Agyar: Hak'tan gayri olan §eyler; masiva.

AHAD: Ikincisi olmayan bir, yegane bir;

sayidan olmayan bir.

Ahad: Kimse, bir kimse; bir.

Ahad: Ba'zilar, ba'zi kimseler.

Ahadfs: Hadisler, sozler.

Ahadiyyet: "Ahad" olma, sayidan olma-

yan "bir"lik.

Ahadiyyetii'l-cem': Cem'in ahadiyyeti,

birligi.

Ahar: Diger, baska.

Ahfa: En hail, en gizli.

AHIR: Her §eyin varhgi kendisinde son

bulan, her§ey son bulunca stdece ken-

disi var olarak kalan.

Ahir: En son.

Ahiz: Ahz edici; alan, alici.

Ahkab: Seksen yilhk miiddetler; uzun

yillar, pek uzun miiddet.

Ahkam: Hiikumler; i§ler, §artlar, durum-
lar.

Ahmer: Kirmizi.

Ahsen: En guzel, daha giizel.

Ahsen-i takvim: En giizel suret.

Ahz: Alma, elde etme.

Akarib: Akrepler.

Akbel: En makbul, en 90k begenilen.

Akdem: En kadim, en once, ilk.

Akdes: En kudsi, en mukaddes.

Akil: Akilh.

Akl-i maad: Ma'nevi ve uhrevi mes'e-

leleri idrak eden akil; fizik alem otesi-

ni idrak eden akil.

Akl-i maas: Dunya i§lerini ve tabiat

alemine ait mes'eleleri idrak eden akil;

tabiat otesini idrak edemiyen akil.

Akreb: En yakin, daha yakin.

Aksam: Kisimlar.

Aktab: Kutuplar.

Aktar: Kutrlar; b61geler, taraflar, 9aplar.

Akva: En kavi, en saglam.

Akval: Kaviller; sozler, gorii§ler.

Akvam: Kavimler.

Akvem: En dogru, en adil.

AI: §eref sahibi ve biiyuk kimselerin ya-

kinlan.



322 LUGATgE

A'la: En yiiksek, en iistun.

Alakat: Alakalar, baglar, ilgiler.

Ala-kiilli-hal: Her halde, her hal ii karda.

Alam: Elemler.

Alamat: Alametler.

Ala nebiyyina ve aleyhi's-selam: Selam
Peygamber'imizin ve onun iizerine

olsun.

Ala meratibihim: Mertebelerine gore.

Alat: Aletler, vasitalar, organlar.

Ala-tarikil-...: yoluyla, suretiyle.

AIa-tariki'1-ade: Ah§ilmi§ surette, adet

iizere.

Ala-tariki'I-ihata: ihata suretiyle, yoluy-

la.

Ala-tariki'l-istiare: istiare yoluyla,

istiare olarak.

Ala-tariki^-muga'a: Hisseleri ayrilmak-

sizm; hisseleri aynlmamak suretiyle.

Ala-vechi: ....vechi iizerine, ...suretiyle.

Ala-vechi't-teselsiil: Teselsiil suretiyle,

teselsiil iizere.

A'la-yi illiyyin: En yiikseklerin yiiksegi.

Ale'd-devam: Devamh, daima, devamh-
hk iizere.

Ale'l-ade: Adet iizere, tabii, bayagi.

Ale'l-hakfka: Hakikat iizere, hakikaten.

Ale'l-itlak: Mutlak surette, ltlak iizere;

umumi olarak, umumiyetle.

Ale'l-infirad: Ferd ferd, birer birer, ayn
ayn.

Ale'l-kaide: Kaide olarak, usulen.

Ale's-seviyye: Miisavat iizere, e§it surette.

Ale't-tedric: Tedricen, derece derece, de-

receli olarak.

Aleyhi's-selam, (a.s.): Selam onun iizeri-

ne olsun.

Aleyhime's-selani: Selam ikisinin iizeri-

ne olsun.

Aleyhimu's-selam: Selam onlarin iizerine

olsun.

Aleyhi's-salatii ve's-selam: Salat ve

selam onun iizerine olsun.

Aleyhine: Onun iizerine, onun hakkinda.
- Aleyh: iizerine, hakkinda.

Ali:. Yiiksek.

ALIYY, (ALI): En yiice olan, kemal si-

fatlannda en iistiin olan.

AhYaliyy, aliyye: Yiiksek, yiice, ulu.

Aline: Ilahlar.

ALIM: En 90k bilen, bilgisi ezeli ve

ebedi olan, her §eyi her yonuyle bilen.

Alim-i billah: Allah'i bilen, Allah ile

bilen.

Aliyyin, aliyyun: Alt olanlar, yiiceler,

ulular.

Ama': ince bulut; ahadiyyet mertebesi

veya vahidiyyet mertebesi.

Ama': Korliik.

A'mal: Ameller.

Amm: Umumi, umumu
ilgilendiren, herkese ait.

Amme: Umum, avam.
Amme-i mii'minin: Mii'minlerin umumu.
An-i gayr-i miinkasim: Par9alanamayan

bir an.

An-i vahid: Bir an.

An-karib: Yakirida.

Anasir: Unsurlar.

Anbar: Anbar.
Anen-fe-anen: Bir andan diger ana; gitgi-

de, gittik9e, devamh, siirekli.

Anhiim: Onlardan.

Anhiima: O ikisinden.

Araz: Iki zamanda baki olmayan ve varh-

gi kendinden olmayip, ba§kasmdan
olan §eydir.

A*raz: Arazlar.

A'ref: En arif. A

Ariz, ariza: Ariz olan, sonradan gelen,

gelip ge9ici olan.

Ari: (^lplak, soyulmu§.

Arif-i billah: Allah'i bilen, Allah ile

bilen.

Arif-i muhakkik: Tahkik sahibi arif.

Arifin: Arifler.

Arifin-i billah: Allah'i arif olanlar, Allah

ile bilenler.

Arz: Geni§lik, en; enlem.

Arz: Gosterme, bildirme.

Arz-i ubudiyyet: Kullugunu arz etme,

sunma.
Arzan: Geni§lik olarak, geni§ligine,

enine, enlem bakimmdan.
Arzi, arziyye: Arza mensub, arza ait.

Asar: "Eser"ler.

Asdak: En sadik, en dogru.

Ashab: Sahipler, sohbet arkada§lan;

sahabe.

Asini: Koruyan, giinahtan muhafaza eden.
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Asl, asil: Esas, kok, asil, temel, prensip,

kaide, hakikat, neseb.

Aslah: Daha salih; en iyi, en yaki§an, en

uygun.

Asli, asliyye: Asia ait, asilla alakah.

Asnaf: Smiflar.

Asnam: Sanemler; putlar.

Asuman: Sema, gok.

A§r: On.
Ata: Verme, bagi§lama, ihsan, bagi§.

Ataullah: Allah'm atasi, hediyyesi, bah§i-

§i, ihsani.

Ataya: Atiyyeler, hediyeler, armaganlar.

Ate§in: Ate§ten, ate§ halinde.

Atifet: Kar§ilik beklemeden gosterilen

sevgi.

A'tiyat: Atiyyeler; ihsanlar, bagi§lar.

A'tiye: Ata, bagi§, ihsan.

Atiyye: Bagi§.

Ati: Gelecek, a§agida.

Atik: Eski.

At§an: Susuz, susami§.

Atyeb: En giizel.

Avalim: Alemler.

Avamil: Amiller; i§leyiciler.

Avamm: Halk, umum insanlar; arif olma-

yanlar.

Avdet: Donme.
Avene: Yardimcilar, destek olanlar.

A*yan: Aynlar, hakikatler, ozler.

A'yan-i sabite: Degi§mez aynlar,

hakikatler, ozler, asillar.

Ayan; j[iyan): Belli, a9ik, a§ikar.

Ayat: Ayetler.

Ayatullah: Allah'm ayetleri.

Ayine: Ayna.
Ayn: Goz, kaynak, asil, 6z; kendisi, zat,

hakikat; tipki.

Ayne'l-yakin: Gorerek elde edilen

kat'iyyet, mii§ahede ile kazanilan

kesin bilgi.

Aynen: "Ayn" olarak, ayn halinde; tipki.

Ayn-i vahide: Tek bir ayn; tek bir

hakikat.

Ayni, ayniyye: "Ayn"a ait, ayn ile ilgili.

Ayniyyet: Ayni olma, aymhk.
A'za: Uzuvlar, organlar.

Azabat: Azaplar.

A*zam: En azim, en azametli, en biiyiik.

Azb: Tathhk, tath, §irin.

Azhar: En zahir, en acik, en 90k goruliir

olan, en a§ikar.

AZIM: Azamet sahibi, cok yiice, 90k
biiyiik, simrsiz ve kayitsiz biiyiikliik

sahibi.

Azimu'l-kadr: Kadri biiyiik olan; §erefli,

ulu.

AZIZ: izzet ve yiicelik sahibi, maglup
edilemiyen, her §eyde galip olan; her

§eye giicii yeti§en.

B

Bab: Kapi; fasil, boliim, mevzu, husus,

mes'ele.

Badi: Sebep olan, miisebbib, sebep.

Badi-i nazar: ilk baki§ta.

Ba*de: ...den sonra.

Ba'dehu: Ondan sonra; sonradan.

Ba'de'l: ...den sonra.

Ba'de'l-adem: Ademden sonra.

Ba'de'l-mevt: Oliimden sonra.

Bahr: Deniz.

Bahr-i muhit: Ku§atan deniz; okyanus.

Baht: Oz, halis, sirf, saf.

Bald: Uzak.
BAIS: Sebepleri yaratan, oliileri dirilten,

peygamberler gonderen.

Baka: Bakilik, devam, devamhhk, sebat.

Baka-billah: Allah'la baki olmak.

Baki: Baki olan, daimi.

BAKI: Daima var olan, sonu olmayan.

Baki, bakiyye: Geriye kalan, bundan
ba§ka.

Bala: Yukan.
Baran: Yagmur.
BARI: Temiz ve saglam bir nizam iizere

yaratici.

Barid: Soguk.
Bariz: A§ikar, a9ik.

Ba's: Gonderme, sevk etme, diriltme, di-

rilme.

Basar: Gorme duygusu, gormek, gorme,

goru§.

Basariyyet: Goruciiliik.

Basira: Gorme hassesi, duygusu, gorme.

Basit, basita: Yayan, yaydan, yayihci.

BASIT: Lutuf ve rahmeti yayan, hayirlar

veren; nzik, ne§'e, rahathk ve bolluk
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veren.

Basin Gorucu.
BASIR: Eksiksiz goren, goriicii olan,

gorme duygusu veren.

Basit, basita: Murekkeb olmayan, birle-

§ik olmayan.

Bast: Yayma, yayilma; a9ma, genisjet-

me.
Bast o!unmu§: Uzun uzun anlatilmis.

Ba*z: Ba'zi, bir kisim, bir par^a, birka9.

Batil: Ger9ekligi olmayan, ge^ek olma-

a
yan; bo§, beyhude, abes.

BATIN: Gizli, varhgi gizli olan.

Batin: ic, gizli.

Batn, batin: Karin; batin, ic. Kur'an'in

"batn"i: Kur'an'in batin ma'nasi.

Beea: Yerinde, uygun.
Bed': Baslama, ba§langi9.

Bedi*^ bedia: Guzel.

BEDI*: E§i ve benzeri olmayan, herseyi

en miikemmel yapan, yaratan, hayret

veren giizellikte icad eden.

Be-gayet: Son derece, pek 90k.

Behaim, behayim: Hayvanlar.

Behemehal: Her halde, elbette, mutlaka.

Belahet: Bonluk, ahklik.

Belaya: Belalar.

Bende: Kul, kole.

Bende-perver: Kul sever, kul besleyici.

Berr: Kara, toprak; kit'a ve geni§ kara

par9asi.

BERR: Kullarina kar§i sefkatli olan;

ihsan edici, ihs&ni biitiin yaratiklara

yaygm olan; iyilik, giizellik ve bagi§i

fazla olan.

Berazih: Berzahlar.

Ber-hayat: Hayatta.

Ber-karar: Karar uzerine, daimi, devam-
h.

Ber-vech-i: ...vechi uzerine, .... suretiyle.

Ber-vech-i ati: A§agidaki gibi, ileride go-

riilecegi iizere, a§agidaki §ekilde.

Berzah: Iki sey arasindaki fasila; iki §ey

arasini ayiran ve birle§tiren hat, 9izgi.

Berzahu'I-berazih: Berzahlar berzahi.

Besait: Basit olan §eyler.

Bess: Yayma, dagitma, meydana getirme.

Be§a§et: Giiler yiizluliik.

Bevatin: Batinlar.

Beyanat: Beyanlar, a9iklamalar.

Beyne'-: Arasinda.

Beyne'n-nefy ve'l-isbat: Nefy ve isbat

arasinda.

Beyne'n-nevm ve'l-yakaza: Uyku ve

uyamklik arasinda.

Beyt: Ev.

Beyza: Beyaz.

Bi: ... siz, ... siz.

Bi-: ile, ...yoluyla, ...suretiyle.

Bidayet: Ba§langi9.

Bidayeten: Basjangis olarak, ba§langi$-

ta, ilk once.

Bi-hakkin: Hakkiyla, ger9ekten,

tamamiyle.

Bihar: Denizler.

Bi-hasebi: .... bakimindan, hasebiyle.

Bi-hasebi' 1: ...bakimindan, hasebiyle, do-

layisiyla.

Bi-hasebi'1-esma: Esma bakimindan.

Bi-hasebi'1-kesafe: Kesafet bakimindan.

Bi-i'tibar-i: ...itiban olmaksizin.

Bi 1

!-: ...ile.

Bila-: ... siz.

BHa-kayd u sart: Kayitsiz §artsiz.

Bila-i'tibar: i'tibar olmaksizin, i'tibara

alinmaksizin.

Bi'I-asale: Asaletle, asaieten, asil olarak.

Bila-sebeb: Sebebsiz.

Bila-sekk: §iiphesiz, §eksiz.

Bila-taaddud: Qokluksuz, gogalmasiz,

sayilma olmaksizin.

Bila-tagayyiir: Tagayyiir etmeksizin, ba§-

kalasmaksizm.

Bila-tebdil: Tebdtl etmeksizin, degi§-

meksizin, degistirilmeksizin, ba§ka bir

hale getirmeksizin.

Bi'l-cumle: Biitiin, ciimlesi.

Bi'l-farz: Faraz&, farz edelim ki, diyelim

ki.

Bi'l-flil: Fiilen, ger9ekten, hakiki olarak,

"Kuvve"de veya i'tibari olmayarak.

Bi'l-gayr: Gayr ile, ba§kasiyla.

Bi'l-hikme: "Hikmet"e gore; fizik ilmi

bakimindan.

Bi'I-hilafe: Hilafetle, hilafeten, halife ola-

rak.

Bi'l-iktisab: iktisab ederek, kazanarak.

Bi'I-kimya: Kimya ilmine gore.

Bi'l-kuvve: Kuvve olarak; kabiliyet ve

gii9 halinde; bi'l-fiil olmayarak.



FUSUSU'L-HIKEM TERCUME VE §ERHI 325

Bi-nihaye: Nihayetsiz, sonu olmayan.

Bi-payan: Nihayetsiz, ucu bucagi olma-

yan.

Bi'set: Gbnderme, gbnderilme.

Bi'set-i seniyye: (Peygamber Efendimizin

peygamber olarak) kutlu gonderilisj.

Bi-tekeyyiif: Keyfiyetsiz.

Bi't-tabi', bittabi': Tabiatiyla, tabu ola-

rak.

Bi't-tebaiyye: Tabi' olmak suretiyle; te-

baiyyet ile.

Bi't-tebeddiil: Tekeddul ile; degismek

suretiyle.

Bi't-tekasiif: Tekasiifle, kesifleserek.

Bi't-tekemmiil: Kemale ermekle, kemale

ermek suretiyle.

Bi*t-teksif: Teksif ederek, teksif etmek
suretiyle.

Bi't-tenasul: Dogup ureyerek.

Bi't-teselsiil: Teselsiil ile.

Bi'z-zat: Zat ile, kendi ile, zatiyla.

Bi-zatiha, bi-zatihi: Kendi zatiyla, kendi

kendine, baskasina ihtiyaci olmaksi-

zin.

Bu'd: Uzakhk.
Buharat: Buharlar.

Buhariyye: Buhara ait, buharla ilgili.

Burhan: Delil.

Butlan: Batillik, batil olu§, 9iirukluk, sa?-

mahk.
Butun: Batin olma, batin olu§, gizlilik.

Butun: Batinlar; i^ler, gizliler.

Butunu'l-butun: Gizlilikler gizliligi,

batinlar batini, deriinlar derunu.

Burudet: Sogukluk.

C

Cah: Mevki, makam.
Cahim: Cehennem.
Ca'H: Ca'l edici; kilici, yapici, viicuda ge-

tirici.

Ca'l: Yapma, kilma, te'sir etme, vucuda

getirme.

Cami': Cem' eden, birlestiren, toplayan,

A
bir araya getiren, icjne alan.

CAMI': Derleyen, toplayan, herseyi top-

layan, butiin yaratiklan huzurunda top-

layan.

Camiu'l-ezdad: Zitlari toplayan, bir

araya getirmis. olan.

Canib: Taraf, cihet, yan.

Cann: Cin.

Cavidani: Daimi, ebedi.

CEBBAR: Qok cebr edici, 90k gii^lu ve

kudretli; diledigini yaptirmaga gucii

olan, kendisine kar§i cikilamayan.

Ceberut: Cebbarhk; biiyiikluk, azamet,

kibriya, pek ziyade kibir; alem-i

ceberut.

Cebr, cebir: Zorlama.

Cedd: Dede, biiyuk baba.

Cehil, cehl: Cahillik, bilgisizlik.

Cela: Tecelli, zuhur, gbrunme, ortaya

9ikma; Zat-i Hakk'in kendi zati i9in,

kendi' zatinda zuhur etmesi.

Celal: Biiyukliik, ululuk, heybet.

Celi, celiyy: A§ikar, apa9ik.

CELiL: Celal sahibi, biiyiikluk ve ululu-

gu yiice olan.

Celis: Birlikte oturan, arkada§.

Cem': Toplama.
Cemal: Guzellik.

Cem'an: "Cem"' itibariyle, cem' olarak;

topluca.

Cem' etmek: Toplamak.
Cemi': Biitiin, ciimle, hepsi.

Cemil: Cemal sahibi, guzel.

Cem'iyyet: Camiiik, cami* olu§, toplayi-

cihk, esma-i ilahiyyenin hepsine maz-
har olma, ihata.

Cem'iyyet-i esmaiyye: ilahi isimler top-

lulugu; esma-i ilahiyyenin hepsine

mazhar olma.

Cem'iyyet-i selase: U9 cem'iyyet.

Cem'iyyetli: §umullii, i9ine toplayan.

Cem'u'l-cem': Cem'in cem'i.

Cenabet: Ciiniibluk.

Cenan: Kalb, goniil.

Cennat: Cennetler.

Cerh: £uriitme, red, kabul etmeme.

Cesim, cesime: iri, biiyuk.

Cevahir: Cevherler.

Cevahir-i basita: Basit (birle§ik olma-

yan) cevherler.

Cevamiu'1-kelim: Bir9ok ma'nayi cami'

olan; bir9ok ma'nayi kendinde topla-

yan.

Cevazib: Cazibeler.
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Cevher: Kendi zati ile, baska §eye muh-
tac olmadan kaim olan §ey.

Cez£: Kar§ihk veraie.

Ciharen: Apagik olarak.

Cinan: Cennetler.

Cinani, cinaniyye: Cennetlerle ilgili.

el-Cinsii maa'l-cins: Cins cinsiyle

beraber olur.

Cismiyyet: Cisim olma.

Cirm: Cisim.

Cud: Bir kazanc veya taleb kar§ihgi ol-

maksizm yapilan bagi§, ihsan, comert-

lik.

Ciihud: inkar, kiifran.

Ciimle: Topluluk, sistem.

Ciimle-i asabiyye: Sinir sistemi.

Ciinud: Cundler, askerler, ordular.

Ciinud-i mucennede: Saf saf, sua sira or-

dular.

Ciiz
f

: Kisim, parca.

Ciiz'i, ciiz'iyye: Parlaya ait olan;

tarnamina ait olmayan.

Ciiz'iyyet: Ciiz'i olma, ciiz'flik.

Ciiz'iyyat: Ciiz'iler, ciiz'e ait §eyler, par-

9alar.

Ciizur: Cezrler; kokler.

c

Can: Qxikur.

(gaiter: Kole, kul.

£e§m: Goz.

Qun ii ^era: Nasil ve nice.

D

Dabbe: Hayvan; yerde yuriiyen hayvan.

Dad: Verme, vergi, ihsan.

Dai: Dua eden, isteyen, da'vet eden.

Dairen-ma-dar: £epcevre, firdolayi.

Dakaik, dakayik: "Dakika"lar; incelikler,

anla§ilmasi giic ve dikkate muhta9
plan §eyler.

Dalai: Dalalet, dogru yoldan sapma, sa-

pikhk.

Dam: Tuzak, ag.

Damen: Etek.

Dar: Ev, yurt.

Darr: Zarar.

DARR: Elem ve zarar verici §eyleri hik-

metinin geregi olarak yaratan.

Daru'n-naim: Ni'met yurdu, cennet.

Da'va: IddiL

Da'va-yi teferriid: Benzeri olmamak
iddiasi.

Da'vetullah: Allah'm da'veti, Allah'a

da'vet.

Def'aten: Bir defada.

Def'i: Bir defada olan.

Dehr: Uzun zaman; zaman.

Delail: Deliller!

Delalet: Delil olma, yol gosterme, alamet

olma; iz, i§aret.

Derk, derek: Basamak, kat.

Derk etmek: Anlamak, kavramak.
Der-kar: Ma'lum, asjkar, belli.

Derun: ic.

Desatir: Diisturlar.

Dest-gah: Tezgah, dokuma aleti.

Devabb: Dabbeler; yerde yuriiyen hay-

vanlar.

Deveran: Devretme; donme, donu§.

Devre-i ciiz'iyye: Ciiz'i devre; kismi

devre, kiiciik devre.

Devre-i fetkiyye: Yanlma ve aynlma
devresi.

Devre-i kiilliyye: Kiilli devre, biiyiik

devre.

Devre-i maiyye: Su devresi.

Devre-i nebatiyye ve hayvaniyye: Nebat
ve hayvan devresi.

Devre-i nariyye: Ate§ devresi.

Devre-i ratkiyye: Biti§me devresi, biti-

§iklik devresi.

Devre-i tiirabiyye: Toprak devresi.

Devri, devriyye: Donus, ile ilgili, devr

edici.

Dil'-i eyser: Sol kaburga kemigi.

Diyk: Darhk.
Dibace: Basjangic, mukaddime, onsoz.

Didar: Yiiz, cehre.

Dide: Goz.
Dimisk: §am (§ehri).

Dirayet: Bilgi, kavrayi§.

Divar: Duvar.

Ducar: Ugrami§, tutulmu§, ma'ruz.

Ducar-i inkita': inkita'a ma'ruz.

Duhan: Duman.
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Duhul: Girme.

Diirre-i beyza: Bir biiyiik beyaz inci.-

Diirretii'l-beyza: Biiyiik ve 90k beyaz
inci tanesi.

Diistur: Kaide, kanun.

E

Eamm: Daha uraumi, en umumT.
Eb'ad: En uzak, daha uzak.

Eb'ad: Bu'dlar, uzunluklar.

Eb'ad-i selase: U§ bu'd; uzunluk, enlilik,

derinlik.

Ebdan: Bedenler.

Ebed: Gelecekte sonu olmayari zaman.
Ebeden: Ebediyyen, asla.

Ebedii'l-abad: Hi9 bir vakit, asla; ebedle-

rin ebedi.

Ebeveyn: Baba ve ana.

Ebrac: Burclar.

Ebtan: En batin; en 19, en gizli.

Ebtan-i butun: Gizliliklerin en gizlisi,

Mtinlarin en batmi.

Ebu'l-Alemeyn: iki alem sahibi; Seyyid
Ahmed er-Rifai hazretierine, "kutbiy-

yet" ve "gavsiyet" makamlarim; ve

"batin" ve "zahir" ilimlerini kendi

zatinda toplami§ olmalarindan dolayi,

verilen isimdir.

Ebu'l-ervah: Ruhlarin babasi.

Ebvab: Bablar.

Ebyaz: Beyaz.

Ebyat: Beyitler.

Ecel: Va'de, omiir.

Eel, ecil: Sebep.

Ecilden: ...den dolayi, ...digi i9in.

Ecla: En celi; en a§ikar.

Ecma': Daha, en cami'; en toplayici, en

birle§tirici.

Ecnas: Cinsler.

Ecram: Cirimler, maddi cisimler.

Ecsad: Cesetler.

Ecsam: Cisimler.

Ecza: Ciiz'ler, par9alar.

Edille: Deliller.

Edna: En a§agi.

Ednas: Kirler, pislikler.

Edvar: Devirler.

Edyan: Dinler.

Ef'al: Fiiller.

Eflak: Felekler.

Efrad: "Kutb"a bagh olmayan gayb eren-

leri.

Efrad: Fertler.

Ehakk: Daha hakh, daha miistehak, daha

layik, daha ger9ek.

Ehl-i azaini: Ufiiriik9uler, hastalara 9es.it-

li tilsimlarla okuyup iifleyen kimseler.

Ehl-i ezvak: Ma'nevi zevk sahipleri.

Ehl-i hey'et: Astronomi bilginleri.

Ehl-i huzur: Hakk'in huzurunda bulunan-

lar; ilahi huzura ermi§ olanlar.

Ehl-i siiluk: Salikler; siilukte bulunan

kimseler.

Ekabir: Biiyiikler.

Ekber: En biiyiik.

Ekl: Yeme.
Ekmel: En kamil, en miikemmel.
Eksef: En kesif.

Ek§ef: En 90k ke§if eden; ke§fi daha 90k
olan.

Ekvan: Kevnler; varliklar, alemler.

Elektrikiyye: Elektrik ile ilgili.

Elfaz: Lafizlar.

Elsine: Lisanlar.

El-yevm: Bugiin, giiniimiizde.

Eman^t: Emanetler.

Emakin: Mekanlar; yerler, mahaller.

Emiru'l-mu'minin: Mii'minlerin emtri.

Emlak: Mulkler.

Emr: i§, §ey, hadise, husus.

Emreyn: iki emir.

Emr-i amm-i mii§terek: Umumi ortak

§ey.

Emr-i hass-i miimeyyiz: Hususi ayinci

§ey.

Emsal: Misiller; e§ler, benzerler.

Emsile: Misaller.

Enaniyyet: Benlik, bencillik.

Endam: Boy.

Endam ayinesi: Boy aynasi.

Enfas: Nefesler.

Enfiis: Nefisler; "ig varhk'
f

lar, i9 alemi.

Enniyyat: Enniyyetler; zatlar, hakikatlar.

Ensar: Yardimcilar.

Enva*: Nevi'ler, 9e§itler.

Enva'-i suret: Qe§it qe§it suret.

Envar: Nurlar.

Enzel: En a§agi.
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Erbaa: Dort.

Erbab: Rablar, sahipler.

Erbab-i fikir ve nazar: Ayn ayn olan

rabler, muhtelif rabler.

Erbab-i miiteferrika: Akli diisence

sahipleri.

Erbab-i ukiil: Akil sahipleri.

Erciil: Ayaklar.

ERHAMU'R.RAHiMiN: Rahmet eden-

lerin en 50k rahmet edicisi.

Erkan: Riikiinler; direkler, sutunlar,

esaslar.

Erkan-i tabiat: Tabtatm riikiinleri;

hararet, biirudet, yubfiset, rutubet.

Erkan-i erbaa: Dort riikiin; hararet,

burfidet, yubuset, rutubet.

Ervah: Ruhlar.

Erzak: Riziklar.

Esami: isimler.

Esasat: Esaslar.

Esasi, esasiyye: Esasa ait, esasla alakah.

Esbab: Sebepler.

EseduIIahri-galib: Allah'in galip ve mu-
zaffer olan arslani, (Hz. Ali).

Eser: Bir seyin varhgma delalet eden sey;

alamet.

Esfel: En sSfil, en asagi.

Esfel-i safilin: A§agilarin en a§agisi;

tabiat alemi.

Esma: isimler.

Esmai, esmaiyye: Esmaya mensub; isim-

lere ait, isimlerle ilgili.

Esmak: Semekler, bahklar.

Esmak-i azmiyye: Kemikli bahklar.

Esmak-i gudrufiyye: Kikirdakh bahklar.

Esmar: Meyveler.

Esna-yi: ..esnasinda, ...sirasinda.

Esrar: Sirlar.

Estar: Ortiiler, perdeler.

E§bah: Karaltilar; cismt varhklar, §ahis-

lar.

E§car: Aga9lar.

E§edd: En §iddetli.

E§has: §ahislar.

E$i'a-nisar: I§iklar sa?an.

E§kal: §ekiller.

E§kiya: §akTler; §ekavet ehli.

Egmel: En samil, en sumullu, en kaplayi-

ci.

E§ref: En §erefli.

E§ya: "§ey"ler, varhklar.

Etemm: En tarn, en eksiksiz.

Eltaf: En latif.

Etvar: Tavirlar.

Evail: Evveller, baslangiclar.

Evamir: Emirler.

"Ev-edn&": "Yahut daha da yakin",

(Necm; 53/9).

Evham: Vehimler.

Evkat: Vakitler.

Evkat-giizar: Vakit gecirici.

Evla-bi't-tarik: En layik, tercihe sayan,

en iyi, en miinasip, en uygun.

Evsa*: Daha vasi\ en geni§, daha geni§.

Evsaf: Vasiflar; sifatlar.

Evsaf-i te§rihiyye: Anatomi bakimindan
vasiflar.

EVVEL: Her §eyden once olan; ba§lan-

gi9lann yaraticisi; varhgmm oncesi ol-

mayan; herseyin varhgi kendisinden

ba§layan.

Evvelen: Evvel olarak, ilk olarak.

Evveli, evveliyye: Evvele fiit, en evvel,

ilk once.

Eydi: Eller.

Eyvan: Divanhane, ko§k.

Eyyam: Gunler.

Eza* : Eziyet, incinme, incitme.

Ezdad: Zitlar.

Ezel: Ge9mi§te baslangici olmayan
zaman.

Ezelii-l-azal: Ezellerin ezeli.

Ez-gayr-i ta'yin: Ta'yin etmeden, etmek-
sizin, belirtmeksizin.

Ezfer: Giizel kokulu.

Ezman: Zamanlar.

Ezvac: Zevceler; e§ler.

Ezvak: Zevkler, tad almalar, lezzetler,

hazlar.

F

Fa'al: Daima i§leyici, fail olan, aktif.

F&cir: Izhar eden, a$an; dogrudan sapan;

fiicfir sahibi, gunahkar, yalanci, sefih.

Fahm: Komiir.

Faik: Fevkinde bulunan, iistiin olan.

Fail, faile: i§leyen, yapan; aktif.

Fait: Fevt eden; kaybeden, elinden ka$i-
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ran; kaybolan.

Faiz: Nail olan, elde eden, ba§an kaza-

nan, iistiin olan.

Faka: Fakirlik, muhtag olma, ihtiya9

duyma.
Fank: Farkeden, ayiran, aynci.

Fasil, fasl: Ayirma, aynlma, kesme, ay-

nnti, boliim; mevsim.
Fasid: Kotii, fena, yanh§, bozuk.

Fasid, faside: Fesada ugrayan, yokolan.

Fasidat: Fasid olanlar; bozulup yok olan-

lar.
a

Fasile: Aile, familya.

Fass: Bir seyin hiilasasi, ziibdesi; yiizuk

ta§i.

FATIR: Yaratici.

Fazail: Faziletler.

Fazl: Fazilet; iylik, iistiinluk, ltituf.

Fehm: Anlayi§, idrak.

Fekk: Bozma, 96zme, kaldirma.

Felasife: Feylesoflar, felsefeciler.

Felekii'I-hayat: Hayat felegi.

Fena: Yok olma.

Fena-fillah: Allah'da fant olmak.

Fenn: ilim, ma'rifet, san'at.

Fer': Bir asla dayanan §ey; §u'be, dal.

Feraiz: Farzlar.

FERD: Tek, yegane, e§siz, ikincisi olma-
yan.

Ferdi, ferdiyye: Ferde ait, ferd halde.

Feryad-res: Feryad edenin imdadina yeti-

§en.

Fetret: iki §ey arasmda ge9en zaman.
Feth: A9ma, a9ih§.

FETTAH: Pek 90k a9ici, turlu gu^liik ve
sikintilan def eden, kolayla§tiran.

Fevk: list.

Feyezan: Ta§ma.
Feyz: Akma, ta§ma; ilahi zuhur ve tecelli;

zuhur; iMm; ilim.

Fikarat: Fikralar; omurga kemikleri; par-

9alar, paragraflar.

Fikdan: Bulunmazhk, kithk, yokluk.

Fisk: Hak yoldan 9ikmak, giinah i§lemek.

Fitnat: £abucak kavrama, anlayi§; zihin

a$ikhgi, zeyreklik.

Fitri, fitriyye: Fitrata Sit, fitratla ilgili.

Fiili, fiiliyye: Fiile ait, fiile mensub.
Fiilen: Fiili olarak; ger9ekten.

Fi'I-hal: §imdi, o anda, hemen.

Fi-zamanina: Zamanimizda.
Fudala: Fazdlar, fazfletliler.

Fuhum: Fehimler, anlayi§lar.

Fuhum-i kasira: Kusurlu, kisa, dar anla-

yi§lar.

Furkan: Fark.

Fiicur: Izhar etmek, a9iklamak; dogrudan
sapma, giinahkarlik, ahlaksizhk.

Fiiru': Fer'Ier, dallar, §u'beler, kollar.

Fiiruat: Fiiru'lar; fer'ler.

Fiishat: Geni§lik, aciklik.

Fiishat-seray: Geni§ yer.

Fiishat-seray-i alem-i bala: Yiiksek

alemin geni§ sahasi.

Futuh: Fetihler.

Fiitur: Gev§eklik, bezginlik, usanma,
bikma.

Fuyuzat: Feyzler.

G

GAFFAR: Qok affeden, 90k bagi§layici,

giinahlan ortiip bagisjayan.

Gafr:
A
Ortme, setr; magfiret etme.

GAFUR: Qok magfiret eden 90k yarhga-

yan, gunahlan bagi§layip affeden.

Galebe: Galip gelme; iistiin gelme, iistiin-

luk.

Galiben: Saglam bir ihtimale gore; belki,

daha ziyade.

Galiz: Kaba; §effaf olmayan, kahn.

Gamiz: Anla§ilmasi gu9, anla§ilmaz, ka-

pali.

Gani: Zengin, miistagm, ihtiyaci olma-
yan.

GAM: Hi9bir §eye ihtiyaci olmayan; hig-

bir noksani ve eksigi olmayan.

Garib: Yabanci; garip, tuhaf, §a§ilacak.

Garaib: Garibeler; garip §eyler.

Garbiyyun: Garbhlar; batililar.

Gassal: Gasl edici; olii yikayici.

Gayb: Gizli, gizlilik, goriilmezlik.

(§ehadet mukabili).

Gayr: Hak'tan baskasi, masiva.

Gayr-i mec'ul: Mec'ul olmayan; kilin-

mami§, yapilmami§.

Gayr-i muhdes: Yaratilmami§; hadis ol-

mayan.
Gayr-i kabil: Kabil olmayan, imkansiz.
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Gayriyyet: Gayn olma, gaynhk; baska

olma, baskalik.

Gaybii'l-guyub: Gaybler gaybi.

Gayetii'1-gayat: Gayelerin gayesi;

nihayetlerin nihayeti.

Gayb-dan: Gaybi bilen.

Gaybi, gaybiyye: Gaybe ait,

Gayret: Kiskanma.
Gazi, gaziyye: Gaza ait, gaz halinde.

Gina: Zenginlik.

Gita: Ortu, perde.

Girdgar: Tann.
Giriftar: Tutulmu§, ma'ruz, dii§kiin, ug-

rami§.

Girye: Aglama, gozya§i.

Guyub: Gaybler.

Guruh: Cemaat, boliik.

Giizidegan: Seckinler.

H

Habbe: Bugday v.s. danesi.

Habib: Sevgili, sevilen.

HABIR: Her§eyden haberdar olan, gizli-

likleri bilen.

Habis: Kottt, pis.

Hacis: Ilk hatir; kalbe gelen ilk hitap;

kalbe anz olan endi§e.

Hadd: Sinir, hudud, nihayet; tanitma, si-

nirlandirma; bir §eyi ba§ka §eylerden

ayirt edecek §ekilde tanitma; ta'rif.

Hadd: (Kur'an'm haddi): Allah'm murad
ettigi ma'nanin sinm; yahut ma'na-
daki hiikmiin ol9iisii.

Hademe: Hadimler; hizmetkarlar.

Hadd-i fasd: Aynci hudud.

Hadd-i zatinda: Zaten, esasen, ashnda.

HADI: Hidayete erdiren; dogru yolu gos-

teren.

Hadid: Demir.

Hadim: Hizmet eden.

Hadis: S6z, hadis-i §erif.

Hadis: Sonradan var olan, muhdes.
Hadis, hadise: Yeni vaki* olan, yeni mey-

dana gelen.

Hadisu'l-viicud: Vucudu hadis olan.

Hafa: Hafilik, gizlilik, kapahhk, gizli

olma.

Hafau'l-hafa: Gizliligin gizlisi.

HAFID: Kendisine boyun egmeyip kar§i

^lkanlan rezil ve pen§an eden.

Hafi, hafiyye: Gizli, sakli.

HAFIZ: Muhafaza eden, koruyan.

Hafriyyat: Kazilar.

Hahi§: isteme, arzu, istek.

Hail: iki §ey arasina giren, mani', engel.

Hair: Hayrette kalmi§, hayret eden, §a-

§irmi§.

Hakayik, hakaik: Hakikatler.

HAKEM: Hiikiim koyan, emir veren,

hiikmiinii icra eden.

Hakika: Hakikat.

Hakikatu'I-hakayik: Hakikatlerin haki-

kati.

HAKK: Varhgi hie degi§meyen; varhgi

yok olmayan, gercek olan.

Hakki, hakkiyye: Hakk'a ait.

HAKiM: Hikmet sahibi; emir ve hiikum-

leri yerli yerinde olan.

Hala: Bo§luk.

Halaik, halayik: Mahhlklar; yaratiklar.

Halat: Haller.

HALIK: Halk eden, yapan, yaratan.

Hali: Hal ile, hale ait.

Halifetullah fi'l-arz: Yeryuzunde
Allah'm halifesi.

Halik: Helak olucu, yok olueu.

Halikan: Yaratici bakimindan, yaratici

olarak.

HALIM: Hilim sahibi; yumu§ak davra-

nan, ceza vermeye giicii yettigi halde

acele etmeyip cezalandirmayi geriye

birakan.

Halis, halisa: Saf, kan§ik olmayan.

Halk: Yaratma; yapma, yaratik, yaratik-

lar, yaratih§.

Halk-i cedid: Yeniden yaratma, yeniden

yaratilma, yeniden olu§.

Halki, halkiyye: Yaratilmaya, yaratih§a

ait.

Hamakat: Ahmaklik; ma'nevi

idraksizlik.

Hame-i mesnun: Yillanmi§, koku§mu§
camur.

Hamiz-i kibrit: Asit siilfirik.

Hainid: Hamd eden, hamd edici.

Hamid, hamlde: Oviilmeye deger; ovii-

len begenilen.

HAMID: Qok ovulen, ovgiiye deger srfat-
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larla kendisine hamd edilen; oviilmeye

layik olan, kendisine daima hamd edi-

len.

Hamil: Ta§iyan, gotiiren, haiz, sahip.

Hamisen: Be§inci olarak.

Haml: Ta§ima.

Hamule: Yiik.

Hande: Giilme, giilii§.

Hararet: Sicaklik.

Harekat: Hareketler.

Harekat ve sekenat: Tavir ve davram§-
lar.

Harf-i gaye: Arapcada "ila" harf-i cerri;

..a, ...ya; ...akadar.

Haric: Di§anya ?ikan; di§, di§an.

Hariri, hariciyye: "Haric"e ait; di§an

9ikan, di§arida olan, di§ta varhgi olan.

Haris: Ekin eken; iyi amel i§leyen.

Hark: Yakma.
Hark: Yarma, yirtma, yirtilma.

Hark-i adet: Adeti kirmak; ah§dmi§ di-

§inda, olaganiistii.

Hasais: Hassiyyetler, hususiyyetler.

Hasar: Zarar, ziyan.

Hasebiyle: Cihetiyle, dolayisiyla, baki-

mindan, gore, nazaran.

Hasen, hasene: Giizel.

Hasenat: Haseneler; iyitikler, iyi haller.

Hasene: Iyilik, iyi hal.

Hasir: Hasr edici, tahdid eden.

Hasr; Miinhasir kilma, inhisar ettirme;

dar bir cerceve i9ine alma; tahdid, tah-

sis etme; mahsus kilma.

HASIB: Hesaba 9ekip kargihgini veren.

Hass, basse: Hissedici; duygusu olan,

duyan; duyu. i

Hass, hassa: Mahsus, hususi; se9kin;

hususiyet.

Hassa-i hassa: Hassin hassi; se^kinlerin

se9kini.

Hassasiyet: Hisse sahip olma, duygulan
olma.

Hassaten: Hususi olarak; yalmz, ancak.

Hasse-i basar: Gorme duyusu.

Hassiyyet: Hususiyyet, kuvvet, te'sir.

Hasudan: Hasudlar; kiskan9lar, 9ekemi-

yenler.

Ha§i*in: Ha§i'ler; husu' sahipleri.

Ha§iye: Bir eseri serh ve izah eden kitap.

Ha§r: Oliileri diriltip mah§erde toplama.

Hatern: Miihiir, yiiziik; son, en son.

"Hatim" olarak okunursa: Sona erdi-

ren, miihiirleyen.

Hatir: Zihin; hutur eden, 19c dogan; kalbe

gelen manevi hitap.

Hatiat: Hatieler; giinahlar.

Hatie: Giinah, SU9.

Hatirne: Son, nihayet; netice, bitirme.

Hatt-i istiva: Ekvator.

Hatm: Muhiirleme, bitirme, sona erdir-

me.
Hattatiyyet: Hattathk.

Havadis-i ekvan: Dunya hadiseleri.

Havai, havaiyye: Havaya mensub, ait.

Havass-i hamse: Be§ duyu.

Havass: (Ariflerin) se9kinleri; hassalar,

hususiyetier.

Havatir: Hatirlar, hatiralar.

Hava-yi nesimi: Hava; atmosfer.

Havf: Korkmak, korku.

Havi: Ihtiva eden.

Hayalat: Hayaller.

Hayat-bah§: Hayat veren, bah§eden.

Hayir-hah: Herkesin iyiligini isteyen,

hayir sever.

Hayrat: Hayirlar.

Haysiyyet: I'tibar, bakim.

Hayvanat: Hayvanlar.

Hayvanat-i berriyye: Kara hayvanlari.

Hayvanat-i kigriyye: Yenge9, istakoz

gibi hayvanlar; kabuklular.

Hayvanat- 1 miikeyyise: Kannlannda bir

nevi* torbalari bulunan hayvanlar. (fr.

Marsupiaux).

Hayvanat-i na*ime: Kemiksiz hayvanlar.

(fr. Malacozoaires, mollusques).

Hayvanat-i zahife: Suriingen hayvanlar,

(fr. Reptiles).

Hayy: Hayat saliibi, canh, diri.

HAYY: Diri, canh, hig olmeyen, hayati

daimi olan.

Hayyat: Yilanlar.

Hazain: Hazineler.

Hazarat: Hazretler, mertebeler, dereceler.

(§ahis isimleri oniinde hiirmet bildiren

"hazret" kelimesinin 9okluk ifadesi;

hazretler).

Hazarat-i esma: Ilahi isimlerin hazretle-

ri, mertebeleri, dereceleri.

Hazarat-i hams: Be§ hazret, be§ mertebe.
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Hazin: Hazine muh&fizi, bekgisi;

hazinedar.

Hazret: Mertebe, derece, riitbe.

Hazz: Nasfb, hisse; haz, zevk.

Hest: Vardir.

Hestf: Varhk.

Heva: istek, arzu, heves.

Hevacis: Hacisler.

Hevesat: Hevesler.

Heyakil: Heykeller; viicutlar, bedenler,

cisimler.

Hey'et: §ekil, suret.

Hey'et ilmi: Astronomi.

Hey'et-i mecmua: Topluluk, tamami,
topu, hepsi.

Heykel: Cismani suret, cisim, beden.

Heyula: Ilk madde, ilk cevher; herseyin

ilk maddesi.

Hifz: Saklama, muhafaza etme, koruma.
Hikd: Kin, 6c alma.

Hilki, hilkiyye: Yaratilmaya, yaratili§a

ait.

Hibat: Hibeler; bagisjar.

HibetuUah: Allah'in hibesi, bagi§i, vergi-

si.

Hibret: "Zevk" ile, "tecriibe" ile bilmek;

bilgi, tecriibe; "zevki" bilgi; ilm-i

zevki.

Hicabiyyat: Hicab olan §eyler.

Hicabiyyet: Hicab olma.

Hikem: Hikmetler.

Hikmet-i tabiiyye: Fizik ilmi.

Hilaf: Zidd.

Hilkat: Yaratili§, yaratilma.

Hilye-i §erif: Hz. Peygamber'in sekil ve
vasiflari; bunu anlatan yazi veya §iir.

Himem: Himmetler.

Himmet: Bir §eyin viicuda getirilmesi

hususunda kalben, ruhen gosterilen

gayret; kuvvetli istek.

Hin: Esnasmda, vaktinde, ...ginde.

Hisabat: Hesaplar.

Hita: ihata, ku§atma.

Hitabat: Hitaplar.

Hitam: Sona erme, bitme.

Hiye: O.

Hizane: Hazme.
Hod-perest: Kendine tapan, kendini be-

genmi§.

Hubb: Sevme, sevgi.

Hubbi, hubbiyye: Hubb, sevgi ile ilgili.

Hucub: Hicablar, perdeler.

Hudud: Haddler; smirlar; ta'nfler.

Hudus: Hadis olma; sonradan olma; son-

radan var olma.

Hukema, hukema: Hakimler, filozoflar.

Hukub: Seksen senelik miiddet.

Hulefa: Halifeler.

Hulel: Elbiseler.

Hulf: Soztinu tutmama.
Hulud: Bakilik, daimilik; daimi surette

kalma.

Hulul: Girme, Allah'in insan bedenine

girmesi.

Hur: Hurtler.

Huruc: Qikma, ciki§.

Husul: Hasil olma, peyda olma.

Hutur: Hatira gelme.

Huzur: Hazir olma, hazir bulunma; ilahi

huzurda bulunma.
Huzuz: Hazlar; zevkler.

Huzuzat: Hazlar.

Huzzar: Hazir olanlar.

Hucerat: Hiicreler.

Hiiccet: Burhan, senet,delil.

Hiiccet-i baliga: En yiiksek mertebede

olan hiiccet.

Hukema; hukema: Hakimler, filozoflar.

Hukum-ferma: Hiikmeden, hiikum

siiren.

Hiisn: Guzellik.

Husn-i endam: Boybos giizelligi.

Hiive: O.
Hiiviyye: Hiiviyyet.

I

Idlal: Dalalete du§iirme; yoldan cikarma,

§a§irtma, azdirma, saptirma.

Ikab: Ceza, cez&landirma, azap.

Ikal: Bag, kostek, diigum.

Iktifa: izinden gitme; uyarak pe§inden

gitme.

Iktifaen: Iktifa ederek, izinden giderek.

Isga: Kulak verme, soz dinleme.

Istilahat: Istilahlar, terimler.

Istilahi: Istilahtaki ma'naya ait; terim

ma'nasiyla ilgili.

Itl&k: Sahverme, serbest birakma; kayd
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ve hasr etmeksizin umumiyet uzerine

kullanma.

Itlak: Mutlak olu§, mutlakhk.

Itlak olunmak, edilmek: Denilmek; isim

verilmek.

Ittda 4
: Ogrenme, haberdar olma, bilgi

edinme.

Izhar, izhar: Zuhura ^lkarma, zahir etme.

Iztirar: Mecburiyet, §aresizlik.

i

iba: Qekinme; razi olmama, kabul etme-

me.
jbad: Abdler, kullar.

jbarat: ibareler, cumleler.

Ibda': Orneksiz olarak en giizel sekilde

yaratma.

jbdai: Yaratmaya ait.

ibham: Miibhemlik; kapahlik, belirsizlik.

Iblag: (Haberi) ula§tirma, teblig etme.

Ibraz: Meydana ^lkarma.

Ibsar: Gorme, bakma; hissedilen §eyleri

gorme.
ibta': Geciktirme; ge9ikme, ge9 kalma.

Ibtida: Ba§lama, ba§langig.

Ibzal: Bezl etme; bol bol verme.

jcabet: Kabul etme; muvafakat etme.

lead: Viicud verme, var etme.

Icbar: Zorlama.

Iclal: Saygi gosterme, ikram.

icmal: (Tafsilin ziddi) Toplama, kisaltma,

hulasa etme, hulasa, 6z.

Icmali: Tafsilsiz, toplu, teferruatsiz.

Icra: Bir i§i yapma, yerine getirme.

Ictinab: Sakmma, cekinme.

Ictisar: Cesaret etmek.

Ida 4
: Emanet verme, tevdi etme.

I'dam: Adem haline getirme; yok etme.

Idhal: Dahil etme; girdirme; sokma, i9ine

koyma.
Ifaza: Ta§acak derecede doldurma; feyz

verme; feyizlendirme.

|faza-i viicud: Viicud verme.

Ifrad: Tek kilma, ferd kilma.

Ifrag: Kahba dokme, §ekillendirme.

Ifsad: Fesada ugratma, mahv etme, yok

etme, bozma.
Iftikar: §iddetli ihtiya?, fakir olma, muh-

ta9 olma.

iftitah: A9ilma, a9ih§, ba§lama.

jftitak: Yanhp aynlma.

jgva: Ba§tan 9ikarma, ayartma §a§irtma.

Igvaat: igvalar.

Ihbar: Haber verme, bildirme, anlatma,

ogretme.

Ihbarat: ihbarlar; bildirmeler, anlatmalar.

ihbat: A§agiya indirme.

"ihbitu": •Ininiz!" (Bakara, 2/36, 38).

Ihdas: Hadis kilma, meydana getirme;

sonradan var etme.

ihrak: Yakma.
jhraz: Kazanma, elde etme.

Ihsa: Sayma.
Ihticab: Hicablanma, hicab altina girme;

gizlenme.

ihtifa: HafT olma, gizlenme, saklanma.

Ihtilacat-i biirkaniyye: Volkanik patla-

malar.

Ihtilaf: Muhtelif olma; ayn olma, farkli-

lik.

Ihtilat: Kari§ma; kari§ikhk, birbiri arasi-

na girme.

Ihtirak: Yanma, tutu§ma; bir gezegenin

gune§e yakla§masi, giine§le bir bur9ta

bulunmasi.

Ihtisas: Tahsis edilme; bir §eye has kilin-

ma.
Ihtiyar: Se9me, hur ve serbest olma; dile-

digini yapabilme.

jhtiyari: Mecburi olmayan, serbest, iradi.

Ihtiyaten: ihtiyat olarak; tedbir olarak.

ihtizan: Hazinede toplama, toplanma.

Ihtizazat: Ihtizazlar, titre§imler.

Ihvan: Karde§ler.

Ihya: Diriltme, hayat verme.

Ihzar: Hazirlama.

Ikad: Yakma.
Ikame olunmak: Oturtulmak, yerle§tiril-

mek, makamma getirilmek.

jkmal: Kemale erdirme; tamamlama.
jkrar: Tasdik etme; evet deme.

iktifa: Yeter bulma, yeterli gorme.

jktisab: Kesb etme, kazanma, edinme.

iktisar: Kisa kesme, kisaca soyleme,

miinhasir kilma; hasr etme.

iktiza: Gerek, gerekme, lazim gelme.

iktizaat: iktizalar; gereklilikler, gerekler,

geregi olan §eyler.
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ila-ma-la-nihaye: Nihayeti olmayarak.

ila-ma-la-yetenahi: Nihayeti olmayacak;

nihayetsiz.

Ila-nihaye: Nihayete kadar, sonuna
kadar.

Ilahi, ilahiyye: Allah'a ait.

Ilahiyyet: Ilahhk; ilah olma.

jiam: Bildirme, ogretme, ilim verme.

Ilhak: Katma, ilave, ekleme.

Ilhamat: Ilhamlar.

Ilim, ilm: Bilmek, bilme, bilgi, ilim.

Ilka: Birakma, koyma, atma; telkin etme.

Ilka etmek: Vahy etmek; ilham etmek,

vehbi ilim vermek.

Ilka-i Subbuhi: Ahadiyyet mertebesin-

den vaki' olan ilka,

ilkaat: Ilkalar; telkin etmeler, telkin edi-

len §eyler.

ilkai: (Cenab-i Hak'tan) ilka ile olan;

vehbi, vahy, ilham ile ilgili.

Ilm-i hey'et: Astronomi ilmi.

Ilm-i ledunni: Allah tarafindan verilen

ilim.

Ilmi, ilmiyye: ilme ait, ilimle alakah.

Ilia: Ancak, sadece, ... den baska.

illet: Hastahk, sakatlik; sebep, bir §eyin

var olmasini te'min eden sebep.

IUet-i gaiyye: Bir §eyin nihai varolu§ se-

bebi; Fr. Cause finale.

IHiyyet: illet olma, sebep olma.

Iltiyam: Kapanma, biti§me.

Iltizaz: Lezzet alma.

{male: Meyl ettirme.

Imate: Oldiirme.

imdad: Yardim, yeti§me.

imkan: Varhgi ve yoklugu miimkiin

olma, zarurt olmama; varligi ve yoklu-

gu dii§unulebilir olma.

Imrar: Ge?irme.
Imtidad: Uzama, yayilma.

imtina": Miimteni', muhal olma; imkan-

siz olma, imkansizhk.

jmtinan: Ni'met, ihsan etme.

imtisalen: Uyarak; ornek alarak, itaat

ederek.

imtizac: Mecz olma; kan§abilme, uygun-
luk, uyu§ma.

Imitizacat: imtizaclar; kan§malar, kay-

na§malar.

imtizacat-i kimyeviyye: Kimyevi kan-

§imlar.

inas: Kadinlar, disjler.

Inayat: inayetler.

Inba: ihbar, haber verme.

jnbat: Bitmesini te'min etme, yeti§tirme.

Inbi'as: Meydana gikma, ileri gelme,

dogma.
Inbisat: Bast edilme, yayilma, geni§leme,

a9ilma; i9 ferahligi, i^ geni§ligi.

incimad: Buz haline girme, donma.
Indallah: Allah indinde, katinda.

jnde'l-: Yaninda, katinda.

Inde'n-nas: insanlar yaninda.

Indifa': Def edilmek; ortadan kaldinlma,

onlenme, online gecme.
indirac: Derc edilme, miinderic olma,

icinde olma.

Infaz: Yerine getirme, yapma, yapilma.

infi'al: Bir fiili kabullenme, bir §eyin ya-

pilmasini kabul eder olma; passiflik;

giicenme.

infiali, infialiyye: Bir fiile ma'ruz kal-

makla veya bir fiilden muteessir ol-

makla ilgili.

infisah: Fesh edilme, kaldinlma, bozul-

ma,
infisal: Aynlma.
Inhilal: ^oziilme, dagilma, erime.

Inhilalat: inhilaller; 96zulmeler.

Inhiraf: Sapma.
jn 4idam: Adem haline girme, yok olma.

inkihar: Kahra ugrama; helak olma,

mahv olma, yok olma.

inkisam: Taksim olunma, kisim kisim

olma, par^alanma, boliinme.

Inkiza: Sona erme, nihayet bulma, bitme.

inki$af: A9iga 9ikma; a§ikar olma.

insani, insaniyye: insana ait, insanla

alakah.

Insilah: Soyulma, siyrihp 9ikma; tecerrud

etme; aynlma, kurtulma.

Intac: Netice verme.

intiba': Basilma, izi 9ikma, iz birakma;

§ekli, sureti goriinme.

intibah: Uyanma, uyaniklik.

jntifa': Menfaatlenme, faydalanma.

Intiha: Son.

intihaen: Nihai olarak, nihayette.

Intikal: Bir yerden bir yere ge9me.

intikalat: intikal ler.
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Intikas: Basa§agi dii§me, donme, tersine

donme, terslik.

jntizam: Nizamli olma.

Inzal: (Bir defada) indirme.

Irad: Getirme, soyleme.

irae: Gosterme.

Iras: Verme, sebep olma.

j'raz: Yiiz ^evirme; sakinma.

Irca': Riicu' ettirme, geri dondiirme,

virme.

jrda': Men' etme, uzakla§tirma.

Irkab: Bindirme.

jrsal: Gonderme.
Irtika: Ytikselme.

irtisam: Resimli olma, resmi 9ikma, resm

edilme.

jrzak: Riziklandirma; nzik verme.

isaet: Kotii is. i§leme, kbtuluk yapma, ko-

tuliikte bulunma.

Js'af: Kabul edip yerine getirme.

js'afen: istedigini kabul ederek.

Isal: Vasil etme; ula§tirma, eri§tirme.

Isbat: Siibut verme; sabit kilma, var

etme; bir §eyin var oldugunu soyleme.

iskat: Du§urme; yok etme, hiikumsuz bi-

rakma.
iskolastik: Orta9ag Hiristiyan felsefesi.

Isma*: i§ittirme, duyurma, dinletme.

Ismet: Ma'sumluk, gunahsizhk, giinahtan

koruma.
isnad: "Sened" verme; nisbet etme, atf

etme.

isneyniyyet: ikilik.

Isr: Iz, gidi§, eser; meslek.

isra': Siir'atlendirme.

Israren: Gizleyerek; "ism-i Batm'la

alakaholarak."

jstiane: Avn isteme; yardim dileme.

Istiare: Edebiyatta: Bir kelimenin

ma'nasim baska bir kelime yerinde

kullanma.

istib'ad: Uzak gorme, ihtimal vermeme.

Isticabe: Duayi kabul etme.

Isti'cal: Acele etme.

Isticla: Zat-i Hakk'in kendi zati i9in taay-

yiinatinda zuhur etmesi.

Isti'dadat: Isti'datlar, kabiliyetler.

Istidlal: Bir delile dayanarak bir netice 51-

karma; bir §eyi delil yoluyla anlatma;

akil yiiriitme.

Istidlalen: istidlal ederek.

istifa: Ele gecirme, tamamen alma; yerine

getirme; tatmin etme.

istigrak: Bir §eyin icine dalma, gomiil-

rae; bir seye kendini fazlaca kaptirma.

istihalat: istihaleler.

Istihale: Bir halden bir hale gecme, hal

degi§tirme.

Istihfaf: Ehemmiyet vermeme, ku9iik

gorme, ku9iimseme.

Istihkak: Hakki olma, hak kazanma.

istihlaf: Halife kilma.

jstihlafen: Halife kihnrms, olarak.

Istihza: Alay etme, eglenme.

istihzar: Hazirlama, hazir etme.

Istikbal etmek: Kar§ilamak.

Istikbar: Kibirlenme; kendini biiyuk

gorme.

Istiklal: Mustakil olma, kendi basma
olma, ba§kasina bagh bulunmama.

Istikrar: Karar bulma, yerle§me.

isti'la: Uste 9ikma, iistiin gelme, kendini

ustiin jgormek isteme.

Istilam: Opme, el siirme, el ile ok§ama.

istima': i§itme, duyma.
Istimdad: Meded dileme, yardim isteme.

isti'mal: Kullanma.

istimta': Faydalanma.

Istinad: Dayandirma, dayanma.

Istinad-gah: Dayanma yeri.

istinsah: Nusha 9ikarma, bir suretini 91-

karma, yazma.

istislam: Boyun egme.

|sti§had; §ahid getirme, gosterme.

Istitar: Setr olunma, ortunme, ortiiye bii-

riinme, perdelenme.

Istitrad: Asil mevzudan olmayip

munasebet dolayisiyla soylenen fikra;

ve bbyle soz soyleme.

i§*al: Yakma, alevlendirme.

Isaret: Dolayli olarak bildirme; sembol,

remz.

Isaret-i kimyeviyye: Kimya maddelerini

gbsteren i§aret, sembol.

|§ari: I§aret ile ilgili; sembollii, remzli.

I§ti'al: Yanma, parlama.

istigal: Me§gul olma.

Igtikak: Tureme, par9alanma, boliinme.

I§tirak: Ortak olma, ortakhk.

i§tiyak: §iddetle arzu etme.
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j*ta: Verme.
It'am: Yedirme, doyurma.
I'tibar: Tahmin, takdir; kabul edi§, farz

etme, kiymet bicme; izafilik; rolativi-

te.

I'tibarat: i'tibarlar, kabul edi§ler.

i'tibari: Gercekte olmayip var kabul edi-

len; nisbi, izafi, rolatif.

Ptidal: Dengeli olu§, olcululuk.

i'tilaf: Ulfet etme, birbiriyle anlagma,

uyusma.
Ttikadat: i'tikadlar, inan^lar.

I 'tisam: Temiz olma, gunahtan sakinma;

tutma, yapi§ma.

itmam: Tamamlama.
Ittiba*: Uyma.
Ittibaan: Ittiba' ederek, tabi' olarak.

Ittika: Takva; sakinma, sekinme, korun-

ma.
jttisa': Geni§leme.

Ittisal: Biti§me, dokunma, kavu§ma, ya-

pisma.

Ityan: Getirme, getirilme.

jvaz: Bedel, kar§ihk.

I'vizac: Egrilik, egri biigrti olma.

Izaa: Zayi' etme, kaybetme.

jzae: Ziyalandirma, aydinlatma.

Izafat: Izafetler.

Izafi; izafiyye: Nisbetle olan, bir §eye

gore olan, nisbi; r61atif.

Izafe, izafet: Baglama, bagh kilma,

alakah kilma; isim tamlamasi yapma;
ilave etme; izafilik, izafi olma.

Izam: Buyiikler. Peygamberan-i izam:
Buytik peygamberler.

Pzaz: Aziz kilma.

Izdivac: Qift olma, c,iftle§me, es, olma.

izlal: Zelil kilma.

Izzet: Aziz olma, yiicelik, ululuk.

K

"Kabe kavseyn": "iki yay arasi" (Necm,

53/9).

KABIZ: Her§eyi kudreti altina alan, her-

§eyi kudret eliyle kavrayan; hergeyi

emri altina ahp tutan.

Kabih, kabiha: firkin.

Kabil: Bir i§i, fiili kabul eden, kabul

edici.

Kabil-i ta'dad: Sayilmasi kabil, sayilabi-

lir.

Kabiltyyat: Kabiliyyetler.

Kabiliyyet: Kabul edicilik; kabiliyet.

Kable: Once.

Kable'l-kabul: Kabulden once.

Kabza: Pence; avuq; §iddetle, sikica

tutma.

Kaddes' Allahu esrarahum: Allah onla-

nn sirlanm takdis etsin!.

Kadem: Ayak, adim.

Kader-i ma'lum: Ma'lum, belli bir

mikdar.

Kadh: Kotuleme; halel verme, te'sir etme.

KADIM: Kidem sahibi olan; evveli, on-

cesiolmayan.

Kadim, kadime: Oncesi olmayan; eski.

KADIR: Kudret sahibi, istedigini diledigi

gibi yapmaga giicii yeten.

KADIR: Pekcok kudretli olan, her§eye

giicii yeten.

Kadr: Mikdar; derece, rutbe, kiymet.

Kadr-i mu$terek: Ortak rutbe, derece;

ortak deger.

Kaffe: Biitiin, hep, cumle.

"Kafi, kafiyye: Yetecek, yeterli.

Kafir: Orten, kaplayan; karanhk gece,

deniz.

Kafur: Beyaz ve yari §effaf kolayhkla

parcalanan mn kuvvetli bir madde.
KAHHAR: Kahr edici, yok edici, kendi-

sine kargi direnilmesi mumkiin olma-

yan.

Kail: Soyleyen; kanaatte olan, dii§uncesi-

ne sShip bulunan.

Kaim: Ayakta durari; var olan, varhk

bulan.

Kain, kaine: Kevn bulan; olan, meydana
gelen, var olan, mevcud olucu.

Kainat: Kain olanlar; var olanlar,

mevcudat.

Kalb: Degi§tirme, tebdil, tahvil, cevir-

mek, ters yiiz etmek.

Kalb-i hakayik: Bir hakikati, ba§ka bir

hakikat haline 9evirmek, koymak.
Kale: Buyurdu, soyledi.

Kam: Emel, istek.

Kamer: Ay.
Kamilan: Kamiller.
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Kamilin: Kamiller.

Kamin: Gizli, sakli.

Ka'r: Dip, derinlik, gukur.

Karabet: Yakinhk.

Kan': Okuyucu.

Karib: Yakin.

Kariben: Yakmda, yakin bir gelecekte.

Karin: Yakin; arkada§.

Kariniyen: (?)

Karn: Qag.

(k.a.s.): Kaddes' Allahii sirrahu.

Kasir: Kusurlu, aciz, yetersiz.

Kasi: Kati, sert; duygusuz, idraksiz.

Kasiru'l-fehm: Anlayi§i kisa, kit.

Ka§if: Ke§f eden, ke§f sahibi.

Kat': Kesme; kat* etme.

Kat'-i merhale: MerKale ge?me, yol

alma.

Kat'a: Kat'iyyetle.

Kat'an: Kat'iyyetle.

Katl: Oldiirme.

Katre: Damla.
Kavabil: Kabiller; kabul edenler.

Kavaid: Kaideler.

Kavanin: Kanunlar.

Kavanin-i tabiiyye: Tabiat kanunlari.

Kavi: Kudretli, giiclii, sinirsiz kuvvet

sahibi.

Kavl, kavil: Soz, deyi§, goru§; ma'dum
olana soylenilen soz.

Kavli: Sozlti, soze ait.

Kavm: Taife, topluluk, millet.

Kayd-i ihtirazi: ihtiyat kaydi, ?ekinme

KAYYUM: Baki ve ebedi olan; kudret ve

iradesiyle baska varhklan kaim kilan,

ayakta tutan, varhklar kendisiyle kaim
olan.

Kazaya: Kaziyyeler.

Kazf: Atma, ilka etme.

Kaziyye: Soylendiginde dogrulugu veya
yanh§hgi anla§ilan soz; "bnerme".

Kazib: Yalanci, yalan soyleyici.

Kebir: Biiyiik.

Keff: Avu?.
Keffar: Qok ortiicu.

Kelam: Soz; mevcud olana soylenilen

soz.

Kelimat: Kelimeler.

Kemal: Olgunluk, tamlik.

Kemalat: Kemaller.

Kemmiyyet: Nicelik.

Kenz: HazTne.

Kenzu'l-ervah: Ruhlar hazinesi.

Kenzti'l-kimuz: Hazfneler hazinesi.

Kenzu's-sifat: Sifatlar hazinesi.

Keramet: Kerim olma; buyukliige sahip

olma, hiirmete layik olma; kerem,

ikram; keramet.

Kerem: Bir istek veya hak kazanma dola-

yisiyla yapilan bagi§, cdmertlik.

Kerhen: istemiyerek, zorla.

Kerih, kerihe: Fena, igren?.

KERIM: Kerem sahibi, comert, comert9e

veren, cezalandirmasi miimkun iken

affeden; comertlik veren.

Keriman: Kerim olanlar.

Kerremallahu vecheh (k.a.v): Allah

onun vechini §erefli ve miibarek kil-

sin.

Kesafet: Kesiflik, kesif olma.

Kesan: Kimseler, ki§iler.

Kesb: Kazanma, elde etme, kazanc.

Keserat: Kesretler, gokluklar.

Kesif, kesife: Sik ve tok olan, §effaf ol-

mayan, koyu, kalin, yogun.

Kesir, kesire: £ok.
Kesiru'l-inkilab: inkilabi 50k.

Kesret: £okluk.

Kesfen: Ke§f bakimindan.
Kesf-i istidlali: istidlal yoluyla bulma,

meydana gikarma.

Kevakib: Yildizlar.

Kevkeb: Yildiz.

Kevn: 01u§, meydana gelme; varhk,

kainat.

Kevn-i cami': Her §eyi cami' olan, ken-

dinde topIami§ olan varhk.

Kevn-i sabik: Onceki, gegmigteki olu§.

Kevn u fesad: 01u§ ve yok o!u§.

Kevni, kevniyye: Varhkla ilgili, var o!u§a

ait.

Keyd: Oyun; tuzak, hile.

Keylen: 6l9me olarak; olcek bakimindan.

Kidem: Kadim olma; evveli olmama.
Kidemu'l-kidem: Kidemin kidemi.

Kidvet: Onder, rehber, kendisine uyulup

arkasindan gidilecek kimse.

Killet: Azhk.
Kis-ala-haza: Buna gore kiyas et!.
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Kis aleyhi'l-bevaki: Digerlerini buna

kiyas et!

Ki§r: Kabuk.
Kitaat: Kit'alar, ulkeler.

Kiyam: Kaim olma; ayakta durma, var

olma; kalkma, kalkisma.

Kiyasat: Kiyaslar.

Kiyl: "Denildi"; kavl; soz.

Kiyl ii kal: "Denildi ve dedi"; dedikodu.

Kibar: Buyukler.

Kils-i bakir: Bakir ta§i.

Kinaye: Bir diisunceyi kapah soyleme;

dolayisiyla soylenmis. soz.

Kird-kar: Tann.

Kitabet: Yazma, yazilma.

Kiyani, kiyaniyye: Var olu§a ait, kainatla

ilgili.

Kizb: Yalan.

Kuddise sirruhu; (k.s.): Onun sirri mu-
kaddes olsun!

KUDDIJS: Her ?e§it noksandan mukad-
des ve miinezzeh olan; fazTletleri ve

giizel sifatlan sebebiyle ogiilen.

Kulub: Kalbler.

Kurb: Yakinlik.

Kusur: Kasirlar, koskler.

Kuteh-binan: Kisa goru§lu kimseler.

Kuva: Kuvvetler, melekeler, duyular.

Kuva-yi vahime: "Vahime" kuvvetleri,

gii9leri, melekeleri.

Kuvve: Kuvvet; fiile gelmeyip tasavvur

halinde olma; gii?, meleke, duyu.

Kuvve-i ani'I-merkeziyye: Merkezka?

kuvveti; merkezden uzakla§tiran kev-

vet, "force centrifuge".

Kuvve-i basira: Gorme kuvveti, giicii.

Kuvve-i cazibe: Cezbetme, cekme kuvve-

ti.

Kuvve-i dafia: Defetme, uzakla§tirma

kuvveti.

Kuvve-i hayaliyye: Hayal kuvveti, gucii.

Kuvve-i hazime: Hazm etme kuvveti.

Kuvve-i masike: Tutucu kuvvet.

Kuvve-i miifekkire: Du§iinme kuvveti,

giicii.

Kuvve-i munmiyye: Nemalandinci kuv-

vet.

Kuvve-i miivellide: Dogurtucu kuvvet.

Kuvve-i natika: Konu§ma kuvveti, giicu,

duyusu.

Kuvve-i nazariyye: Nazar kuvveti; akhn

nazari idrak giicii.

Kuvve-i samia: isitme kuvveti.

Kuvve-i §amme: Koklama kuvveti.

Kuvve-i vahime: Zihinde hazir olan §ey-

leri tertip ve sarf etme kuvveti.

Kuvve-i zaika: Tad alma kuvveti.

Kuyud: Kayitlar, baglar.

Kiibra: Biiyiik, en biiyuk.

Kiiduret: Bulaniklik; keder, gam, tasa.

Kiiffar: Kafirler.

Kiifr: Ortme, kaplama; karanhk gece,

deniz; inkar, ktifiir.

Kiill: Hep, biitun.

Kiilli, kulliyye: Kiille ait, kull ile alakah.

Kuiliyyat: Kiilliyyetler.

Kiilliyyet: KiillT olma, kiillilik, umumilik.

Kiimm-i gayb: Gayb ortiisu, gayb gomle-

gi-

Kiimmel: Kamiller.

Kiimmelin: Kamiller.

"Kun!": "01!".

Kiinh: Asil, kok, hakikat, bz.

Kiinuz: Kenzler, hazineler.

Kiire-i nari: Ates, kuresi.

Kiireviyyu'§-§ekl: Kiire §eklinde.

Kii§ade-dest: Elini a9mi§.

Kiitub: Kitaplar.

Kutiib-i miinzele: inzal olunan kitaplar;

semavi kitaplar.

L

La-bidayet: Ba§langici olmayan, ba§lan-

gi9siz.

La-biidd: Lazim, gerekli, ka9inilmaz §iip-

hesiz, muhakkak, eibette.

La cerem: §iiphesiz, elbette.

Lahik: Ltihuk eden; biti§en, eklenen, bag-

lanan.

Lai-gun: Kirmizi renkli.

La-nihaye: Sonu olmayan.

La-noksan: Noksansiz.

Lsi-gey'-i mahz: Mutlak surette varhgi ol-

mayan §ey.

La-taayyun: Taayyiinsuzluk.

LATIF: Kullanna yumu§akhk ve liitufla

iyilik eden, merhamet eden;



FUSUSU'L-HIREM TERCUME VE §ERHi 339'

mahluklanna ihsan edici; gizliliklere

niifuz eden ve vakif olan; latif olan.

Latif, latife: "Kesif'in ziddi; cismanT ol-

mayan.
La-yemut: Olmez, oliimsuz.

La-yenkati': Kesiksiz, kesilmeksizin.

La-yetenahi: Nihayet bulmaz, sona

ermez; nihayeti olmayan.

La-yezal: Zeval bulmayacak.

La yuad: Sayilmaz; sayisiz.

La-yuhsa: Hesap edilmez; sayilmaz, sayi-

siz.

"La-yus'elii amma yefal: "Yaptigindan

kendisine hesap sorulmaz" (Enbiya,

21/23).

La-yezal: Zeval bulmayacak; zevalsiz,

bitmez, fena bulmaz.

Leb: Dudak.
Lebbeyk: Buyurunuz, emir sizindir efen-

dim, ba§ ustiine.

Lems: Dokunma.
Lem-yezel: Zeval bulmaz, zail olmaz.

Letafet: Latiflik; kesTflik ziddi.

Levazim: Lazimeler; lazim olan, gerekli

olan §eyler, bir §eyden ayrilmasi

imkansiz olan §eyler.

Levh-i mahfuz: Muhafaza olunmu§ levh,

levha.

Levm: Kotuleme, zemm etme, 9eki§tir-

me, kinama, ayiplama.

Levn: Renk.
LeyI: Gece.
Leyle: Bir gece, gece.

Leylen: Geceleyin; (batin olarak).

Leyyin: Yumu§ak.
Lezazet: Lezzetli olma, lezzetlilik.

Lezzat: Lezzetler.

Libas: Elbise, ortiinecek §ey, ortii.

Li-hikmetin: Bir hikmet i§in; bir hikmet-

Jen dolayi.

Lika: Kavu§ma, gorme, yiizyiize gelme.

Lisanen: Lisanla, dille soyleyerek.

Lisarw kal: Soz dili.

Li-zatihi: Kendiliginden, zatindan dolayi,

zatmin geregi olarak.

Luhuk: Lahik olma; ilave, ekleme, birle§-

me; inzimam.

Lubb: Oz, i9.

Lugat: Lisan, dil.

Lugavi: Lugatle ilgili; Ma'na-yi lugavi:

Lugat ma'nasi, mecazi olmayan hakM
ma'na.

M

Ma': Su.

Ma-ada: ...den ba§ka.

Maad: Doniilecek yer, ahiret, donii§,

gaye, son, "Mebde' ve maad:" Var
olu§un baglangici ve doniilecek yer;

basjangi9 ve donii§.

Maadin: Madenler.

Maahaza: Bununla beraber.

Maani: Ma'nalar.

Maarif: Ma'rifetler; bilgiler.

Ma-ba*d, maba'd: Sonu, sonrasi.

Mabeyn: iki §eyin arasi.

Ma*bud: Kendisine ibadet edilen.

Ma 4budiyyet: Ma'budluk.

Ma-cera: Cereyan eden §ey; olup biten

MACID: Kerem ve miisamahasi smirsiz

olan; her tiirlii sikmtilari gideren-

Madde: Cevher, maya, unsur, asil, esas;

husus, i§, keyfiyet.

Madde-i ciinye: ("Ciinye" kelimesi me-
tinde okunamami§tir") Protoplazma.

Madde-i ula: ilk madde.
Maddiyyat: Maddiler, maddi seyler.

Maddiyyun: Maddeciler, materyalistler.

Ma'den: Menba', masdar, men§e', asil,

ocak, kaynak, hazine.

Ma*deni, ma'deniyye: Ma'dene ait,

ma'dene mensub.
Madrepu: (fr. Madrepore) £ok ayakhlar

takimindan bir nevi su hayvancigi ki,

nebatata benzer olup giiney Atlas Ok-
yanusunda, cesetlerinin birikimi adeta

araziyi kabartip bazi ufak adaciklar

meydana getirir. Beyaz mercan; mer-

can yapici hayvan.

Ma*dud, ma'dude: Sayilmi§, sayih, belli,

muayyen.
Ma*dum: Yok, mevcud olmayan.

Ma'dumetu'I-ayn: Ma'dum olma, yok

olma.

Ma <dumu'l-i§arat: i§aretlerin yoklugu;

higbir igaretle belirtilemeyen.

Mader: Anne.
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Ma-dun: Derece, riitbe bakimmdan a§agi-

da olan.

Magfur: Magfiret olunmu§, magfirete

mazhar olmu§.

Magmumane: Kederli halde, kederli ola-

rak.

Magruren: Magrur olarak, gururlanarak.

Magrus: Gars olunmu§; dikilmis,.

Magzub: Gazab olunmu§.

Mahbes: Habs olunma yeri.

Mahbub: Sevilmi§, sevgili.

Mahbuban: Sevilmi§ler.

Mahbuban-i ilahiyye: Allah'in sevdikle-

ri.

Mahbube: Sevilmi§, sevilen (kadin).

Mahbils: Habs olunmu§, hapis edilmi§.

Mahcub: Hicablanmi§; perdelenmi§, per-

deli.

Mahdud: Hududlanmi§; ta'rif edilmi§.

Mahdudu'l-efkar: Fikirleri hududlu, si-

nirh.

Mahdudu'l-fehm: Fehmi, anlayi§i

hududlu olan.

Mahdudii'I-mikdar: Hududlu, belirli,

belli bir mikdar.

Mahfi: Gizli, sakh.

Mahfuz: Hifz olunmu§; muhafaza edil-

mi§, saklanmi§, sakinilmi§, korunmu§.

Mahkumun-aleyh: Hakkmda hiikiim ve-

rilen; iizerine hiikiim verilen; bir

htikme muhatab olan.

Mahkumun-bih: Kendisiyle hukiim veri-

len.

Mahlukat: Mahluklar, yaratilmi§lar.

Mahmud: Kendisine hamd edilen, hamd
olunan; sena edilen; oviilen.

Mahmud, mahmude: Ovulmu§, begeni-

len.

Mahmul: Yiiklenmi§, yiiklii.

Mahrek: Hareket edilen yer, yoriinge.

Mahruse: Biiyiik sehir.

Mahsus, mahsusa: Hususi, miistakil,

ayn.

Mahsus, mahsuse: Hissedilen; be§ duyu-

dan biriyle idrak edilen, hissedilebilir.

Mah§ur: Ha§r edilmi§.

Mahtid: Mizac, asil, tab', oturulan yer,

bir §eyin bulundugu yer.

Ma'hud, ma'hude: Bilinen, mezkur.

Mahz: Halis, katiksiz, sade, tam, sirf.

Mahza: Sadece, yalniz, ancak.

Mahzuz: Hazlanmi§, haz almi§, hosjan-

mi§.

Mai: Mavi; suya ait.

Mail: Meyl eden.

Mai§et: Ya§ama ve gecinme.

Ma'iyyet: Beraber olma, beraberlik.

Makadir: Miktarlar.

Makalid: Kilitler, anahtarlar, hazineler.

Makarr: Karar edilen yer, durulan yer,

makam.
Makasid: Maksatlar.

Makiys: Kiyas edilebilir; benzetilebilir.

Maklu': Kal' olunmu§; kokiinden sokiil-

mii§.

Makrun: Biti§ik, yakin, ilgili.

Ma*kul, ma'kule: Akilla idrak edilen,

akilla bilinen, akl edilebilir.

Ma'kulat: Akil ile idrak edilen §eyler.

Ma'kus: Ters cevrilmi§.

Ma'kusiyyet: Tersine cevrilmi§lik; aks.

Mala-mal: Dopdolu.

Ma-Ia-yut&k: Takat getirilemez, giic yeti-

rilemez; takat di§inda olan.

Malikiyyet: Malik olma.

MALiKU'L-MULK: Her§eyin tek sahibi;

var olan seyler kendisine ait olan; her-

§ey iizerinde tasarruf kendisine ait

olan.

.

Ma'lul: illetlenmi§, illeti kabul eden, var-

hgi bir illetle olan.

Maiuliyyet: Ma'lul olma.

Ma'Ium: ilme konu olan; bilinen, bilin-

mi§.

Ma'lumat: Maiumlar, bilinen seyler; bil-

giler.

Ma'lumiyyet: Ma'IGm olma, bilinmis.

A
olma.

MANF: Her§ey kendisinin emir ve koru-

masina bagh olan, istemedigi §eyin ol-

masina imkan vermeyen; mani' olan.

Manzume-i §emsiyye: Giines, sistemi.

Manzurun-fih: Kendisine nazar edilen,

bakilan.
*

Maraz: Hastahk.

Ma'reke: Sava§ meydani; meydan.

Mariz: Hasta.

Ma'ruf: Bilinen.

Marzi, marziyye: Kendisinden razi olu-

nan; begenilen.
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Masdar: Sudur yen, kaynak, temel,

men§e\ asil.

Masdar-i bina-i merre: Bir defa olus. bil-

diren masdar sigasi.

Ma-sadak: Uygun.
Masik, masike: Tutan.

Masiva: Hak'tan gayri olan §ey; gayr.

Maslahat: lyilik.

MasniV: Sun' edilmi§; yapilmi§, meyda-
na getirilmis,.

Masnuat: Masnu'lar; yapilmis, §eyler.

Masruf: Sarf edilmi§.

Mastur: Satirlanmi§, yazilmis,; kitap.

Ma'sum: Korunmus/, ismetli kihnmi§;

kendisinden giinah sadir olmayan, gii-

nahsiz.

Masun: Siyanet olunmu§, korunmu§.

Matla': Dogus, yeri, ba§langi9.

Matla' (Kur'an'm matla1

!): Kur'an'inka-

pah olan ma'na ve hiikiimlerinden her

birinin, asil kasdedilen ma'naya vakif

olunabilecek lttila' yeri.

Matlab: Taleb edilen sey, istek, maksat;

bahis, mes'ele.

Matlub: istenilen, arzu edilen.

Matrud matrude: Tard olunmu§; kovul-

mu§.
Mayi': Sivi.

Mayi'at: Sivilar.

Mayi'iyyet: Akicilik, sivihk.

Mazhar: Zuhur, tecelli yeri; ilahi zuhur

ve tecellTnin vaki' oldugu, goriindiigu

yer.

Mazi: Gecmis. zaman.

Maznun, maznune: Zannolunan, zanne-

dilmi§.

Ma'zul: Azl edilmi§, uzakla§tinlmi§.

Meayib, maayib: Ayip sayilan §eyler,

kusurlar.

Mebadi: Ba§langi?lar, evveller; prensip-

ler.

Mebahis: Mebhaslar; bahisler.

Mebde': Ba§langi9, evvel, asil, prensip.

"Mebde* ve maad": Var olu§un ba§lan-

gici ve donulecek yer; ba§langic ve

donii§.

Mebni: Bina olunmu§, kurulmu§; ....den

dolayi.

Mebsus: Yayilmi§, dagilmi§.

Mebsut: Bast edilmi§; geni§letilmi§.

Meb'us olmak: Ba's olunmak; gonderil-

mek.
Mecbul: Yogrulmu§, yaratilmi§.

Mecid: §anh, §erefli.

MECID: §an, seref, biiyiikluk ve kudre-

tiyle yiice olan.

Mechulii'n-na't: Tavsifi mumkin olma-

yan, bilinemeyen, anlatilamayan.

Mecla: Tecelli olunan yer; goriinme yeri,

mazhar, ayna.

Mecliivv, mecliivve: Cilah, parlak.

Mecmu', mecmua: Cem' olunmu§, top-

lanmis,; hepsi, biitiin.

Mecra: Cereyan edi§, aki§ yolu, gidi§

yolu.

Mec'ul: Ca'l olunmu§; kihnmis. yapilmis,

meydana cikarilmi§, viicuda getirilmi§.

Mec'uliyyet: Mec'ul olma.

Mec'ulen: Mec'ul olarak; yapilmi§, kihn-

mi§ olarak.

Medar: Bir §eyin uzerinde devrettigi,

dondugu yer; yorange.

Mededkar: Meded edici.

Mediyk, meziyk: Darhk, dar yer.

Medid, medide: Uzun, 90k uzun.

Medlul: Delalet olunan; gosterilen, anla-

§ilan.

Med'uvv: Da' vet edilen, kendisine dua

edilen.

Mefatih: Anahtarlar.

Mefhum: Fehm edilmi§, anla§ilmi§; kav-

ram.

Mefhumat: Mefhumlar.

Mefsuh: Fesh olunmu§, hukiimsuz bira-

kilmi§.

Meftun: Fitneye dusmii§; goniil vermis,,

vurulmu§.

Mehamid: Mahmedetler; ovmeler, me-
dihler; oviilecek seyler.

Me'haz: Bir §eyin ahndigi yer; kaynak.

Meh-ru: Ay ytizlii; giizel.

Me'huz: Ahz olunmu§; ahnmi§, 9ikaril-

mi§.

Mekadir: Bk. Makadir.

Meknun: Sakh, gizli ortulii.

Meknunat: Ortulu, gizli seyler.

Meknunu't-meknun: Ortiiluniin ortulu-

sii, gizlinin gizlisi.

Meknuz: Hazinede sakh, gomulii.

Mekr: Oyun, tuzak, hile, aldatma.
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Mekren: Mekr olarak; bir oyun olarak.

Meks etmek: Bir yerde durmak, bulun-

mak, beklemek.

Mek§uf: Ke§f edilmi§, a9ilnn§.

Melfuz: Telaffuz olunmu§, lafizla soylen-

mi§.

Melhuz: Miilahaza edilmi§, du§iinulmii§,

hatira gelen.

Melik; Miilk sahibi, malik, hiikiimdar.

Me'luh: ilahi olan, ilah edinen; kul;

mahluk.
Me'luhiyyet: ilahi bulunmak.

Mel'un, mel'une: La'netlenmi§, la'nete

ugrami§, kovulmu§, uzakla§tinlmi§,

"§ecere-i mel'une: La'netlenmis.

aga?.

Memerr: Ge^ilecek yer, ge9it.

Me'mul: Umulur.
Me'mur: Emr edilmi§; kendisine emir ve-

rilen kimse.

Memzuc: Mecz olunmu§, kan§mi§.

Men: Kim, kimse, o kimse ki.

Men*: Mani olma, men' etme, yasaklama,

onleme.

Menafi': Menfaatler.

Menfuh: Nefh olunmu§; iiflenmi§.

Menh: Bagi§lama, bagi§, Allah vergisi.

Menhi, menhiyye: Nehy edilmi§; yasak-

lanmi§.

Meni*: Sarp, cetin, erisjlmez.

Menkuha: Ntkahlanmis, (kadm), e§.

Menkul: Nakledilen, nakledilmi§.

Menku§: Nak§ olunmus,, resm edilmi§.

Menn: Ihsan etme, bagi§lama.

Mensub: Nisbeti olan, bulunan; alakasi

olan.

Mensuc: Dokunmu§, brulmii§.

Mensuh: Nesh olunmu§, hiikmii kaldmi-

mi§.

Men§e': Nes/et edilen yer; esas, kbk.

Men§eu's-siva: (Hak'tan) gayri olan sey-

lerin nes/et ettigi yer, esas, asil.

Menufc Bagh, merbut.

Men'ut: Na'tlenmi§, sifatlanmi§.

Merahil: Merhaleler, menziller.

Meraret: Acihk, tatsizlik.

Meratib: Mertebeier.

Meratib-i kevniyye: 01u§, varolu§ merte-

beleri; kevne ait mertebeier.

Meraya: Mir'atlar, aynalar.

Merbub: Rabb'i olan; Rabb'a kul olan;

kul.

Merbubiyyet: Merbubluk; Rabbi olma
hali, kul olu§, kulluk.

Merci': Riicu
4

yeri, donulecek yer.

Mercum: Kovulmus,, la'netlenmi§; recm
edilmi§.

Merdud; merdude: Reddolunmu§; gon-

derilmi§, geri cevrilmi§.

Merhale: Bir giinliik yol, uzakhk.

Merhum, merhume: Rahmet edilmi§;

rahmete ugrami§, kendisine rahmet
isabet etmi§, merhamet olunmu§.

Mer'i, mer'iyye: Rii'yet edilen; goriilen.

Merkub: Uzerine binilmis.; binek.

Merkuz, merkuze: Rekz olunmu§; yara-

dili§ta mevcud olan; konulmu§, dikil-

mi§.

Mersum, mersume: Resmedilmi§.

Mesail: Mes'eleler.

Mesalih: Maslahatlar; i§ler.

Mesalik: Meslekler.

Mesavi: Fenahklar, kotulukler.

Mesbuk: Sebk edilmi§ olma; bir §ey

ba§ka bir §eyden once bulunmus, olma.

Mescud: Kendisine secde edilen.

Mescudiyyet: Kendisine secde edilir

olma.

Mesrurane: Sevin9li olarak, sevincli bir

hal ile.

Mestur, mesture: Setr edilmi§; ortiilmu§,

ortiilu, gizli.

Mes'ulun-fih: istenmi§ §ey.

Me§arib: Me§rebler.

Me§hud, me§hude: §ahid olunan, olun-

mu§; goriilen, gorulmii§.

Me§ime: Dolyatagi; memeli hayvanlar.

Me§iyyet: Isteme, dileme, irade.

Me§ru, me§rua: §eriatin izin verdigi,

seriate uygun.

Me§rut, me§ruta: §artli, bagh; bir §arta

bagh bulunan, §art kihnmi§.

Me§ub: Kan§ik, lekeli.

Me§y: Yiiriitme.

Meta': Mai, e§ya, elde bulunan varhk,

sermaye.

METIN: Kuvveti 90k §iddetli olup, ken-

disine hi9bir i§ zor gelmeyen.

Mevadd: Maddeler.

Mevadd-i jelatiniyye: Proteinli, §effaf,
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renksiz ve kokusuz maddeler.

Mevalid: Cemad, nebat ve hayvanm hep-

sine verilen isim.

Mevalid-i selase: Ma'den, nebat ve hay-

vanm ticiine birden verilen isim.

Mevatm: Mevtinlar; menziller; duraklar.

Mevazi 4
; Menziller; yerler.

Mevce: Dalga.

Mevcud, mevcude: Var olan; viicud bul-

mu§ olan.

Mevcudetu'l-hiikm: Hiikmii mevcud
olan.

Mevhibe: Hibe, bagi§.

Mevhum, mevhume: Vehm olunan, ta-

hayyiil edilen, zannedilen; haricte

viicudu olmayan.

Mevlid: Dogum yeri, dogum zamani.

Mevrid: Viiriid yeri; varid olunacak yer;

vanlacak yer.

Mevsuf, mevsufe: Vasiflanmi§, sifatlan-

mi§.

Mevsul: Ula§tinlmi§, biti§tirilmi§.

Mevt: dime, oliim.

Mevta: Oliiler.

Mevtin: Yerle§ilen yer; makam, menzil,

durak, mertebe, derece.

Mev'ud: Va'd olunmu§; va'deli, zamani

belirli.

Mevvac: Qok dalgalanan, dalgah.

Mevzu': Konulmu§.
Meyl: Egilme, temayiil, ycmelme.

Meyyit: Olii.

Mezahib: Mezhebler.

Mezahir: Mazharlar.

Meziyk, mediyk: Darlik, dar yer.

Me'zun: Izin verilmi§, izinli, miisaadeli.

Mezkur, mezkure: Zikr edilmi§, zikr edi-

len, anilan, adi ge9en.

Misdak: Bir §eyin dogru oldugunu isbat

eden sey; kriter.

Miftah: Anahtar.

Mihekk: Mehenk, mi'yar, 6l9ek.

Mikdar: Kisim, parca, derece, 0I9U, kiy-

met.

Mikdaren: Mikdar olarak; kiymet baki-

mindan.
Milel: Milletler, dinler.

Mi'mariyyet: Mi'marhk.

Min-: ...den.

Min-cemi'ii-viicuh: Biitiin vecihlerden.

Min-gayr-i ta'yin: Ta'yin edilmeksizin,

belirtmeksizin.

Min-haysii: i'tibariyle, bakimindan.

Min-haysii-hiye: O (kendisi) olmak
i'tibariyle; o olmak bakimindan.

Min-haysii' 1-hiiviyye: Hiiviyyet bakimin-

dan.

Min-haysii'z-zat: Zati bakimindan.

Min-indillah: Allah tarafindan.

Min-kulli'l-viicuh: Biitiin vecihlerden;

her yonden, her bakimdan.

Min-vechin: Bir vecihden; bir yonden,

bir bakima.

Mine'l-ezel-ile'l-ebed: Ezelden ebede.

Minah: Bagi§lar, vergiler, ihsanlar.

Mir'at: Ayna.
Mirkat-i kanun-i terakki: Terakki

kanunu basamaklan.

Mirrih: Merih; Mars.

Misillu: Gibi, benzer, e§.

Misk-i ezfer: Giizel kokulu misk.

Mi§kat: i9ine lamba, kandil koymak igin

yapilmi§ oyuk, hiicre.

Miyah: Sular.

MUAHHIR: Her§eyden sonra yine var

olan; diledigini geri koyan; sonunda

sadece kendisi var olarak kalan.

Muabberiin-anh: Kendisinden ta'bir olu-

nan; bahsediten, soz konusu olan.

Muahaze: Azarlama, 9iki§ma,

cezalandirma.

Muahharen: Muahhar olarak; sonradan.

Muallak: Ta'lik edilmi§; alakah, bagh,

bir §eye veya §arta bagh olan.

Muallim: Ta'lim eden; ogreten.

Muallimin: Muallimler.

Muammer olmak: Omiir siirmek, ya§a-

mak.
Muarra: An, 9iplak, soyulmu§.

Muateb: Tekdir edilmi§, azarlanmi§.

Muattal: Ta'til edilmi§; birakilmi§, faali-

yetten alakonulmu§; nefy edilmi§.

Muavaza: Ivaz, kar§ihk olarak verme.

Muavenet: Yardim, yardim etme.

Muayyen, muayyene: Ta'yin edilmi§;

belli, belirli.

Muayyin: Tayin edilen, belirliyen, belir-

ten.

Muazzeb: Ta'zib edilen; azab goren,

azaba ugrayan.
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Muazzib: Ta'zib eden; azab veren.

Mucibince: Geregince,

Mucid: lead eden, viicuda getiren, var

eden.

MUDILL: Dalalete sevkeden.

Mudill, mudille: Dalalete du§iiren,

dalalete sevk eden.

Mugayeret: Gayri olma; gaynhk, ba§ka-

hk.

Mugayir: Aykin, uymaz.
Mugayyir, mugayyire: Tagyir eden, de-

gi§tiren.

Mugni: Zengin eden.

Muhaddeb: Tumsekli; konveks; disbii-

key.

Muhaddebiyyet: Tiimseklilik.

Muhaddid: Tahdid eden.

Muhakkik: Tasavvufta, ma'rifette tahkik

ve tahakkuk sahibi olan; bir §eyin

hakikatine eren; e§yanin hakikatleri

kendisine miinke§if olan.

Muhakkikin: Muhakkiklar; "Muhak-
kikin-i sufiyye" : Sufilerin muhakkik-
lan.

Muhal: Olmasi miimkin olmayan; olabil-

mesi dii§iiniilmeyen.

Muharrik: Tahnk eden, harekete getiren,

hareket veren.

Muhassala: Hasil edilen, elde edilen §ey.

Muhassalat: Muhassal olanlar; tahsil edi-

lenler, elde edilen seyler.

Muhassis: Hiss ettiren.

Muhatab: Fiii ^ekiminde ikinci §ahis

"sen", kendisine hitab edilen.

Muhayyel: Tahayyiil olunmu§.
Muhazi: (Bir §eyin) kar§isinda duran,

aym hizada duran.

Muhbit: "Hu§u' ve tevazu' sahibi"; cok
miitevazi.

Muhbitm: Muhbitler; 50k miitevazi olan-

lar.

Muhdes: Sonradan var edilmi§ olan, yara-

tilmi§; ihdas edilmi§, hadis olan.

Muhdesat: Muhdesler.

Muhibb: Seven.

Muhibban: Sevenler.

Muhit: lhata eden, ku§atan; cenber,

^evre; daire genberi.

Muhiti^muhitiyye: Muhite ait.

MUHSI: Her§eyin sayisim her yoniiyle

bilen; 9okca veren.

Muhtacun-ileyh: Kendisine ihtiya9 duyu-

lan.

Muhtar: Serbest, hiir; secilmi§, seckin.

Muhtefi: ihtifa etmi§; haft olan, gizlen-

mi§.

Muhtelif: Kan§ik, farkh.

Muhtelifu'l-e§kal: §ekilleri muhtelif,

farkh.

.

Muhtell: Ihlal edilmi§; bozulmu§.

Muhterik: Yanan, yanici.

MUHYI: Dirilten, hayat veren, canlandi-

ran. ,

MU'ID: Yaratilmi§lan yok ettikten sonra,

tekrar yaratan.

MU'iZZ: izzet veren, ikram eden, aziz

kilan; §eref sahibi.

Muka'ar: Qukur, oyuk; fr. Concave..

Muka'ariyyet: (^ukurluk, 9ukur olma.

Mukaddem: Once.

Mukaddemat: Mukaddemeler; "Kiyas"ta

"kaziyye"nin birinci boliimii.

Mukadder: Takdir olunmu§; kader olarak

belirlenmi§, yazilmi§.

Mukaddes: Takdis edilmi§; mubarek;
temiz ve an kihnmi§.

MUKADDIM: Her§eyden once olan; di-

ledigini one alan; diledigini maddi ve
ma'nevi ni 'metier verip yiikselten, one
geciren.

Mukallid: Taklidci.

Mukallidin: Mukallidler, takiid9iler.

Mukarenet: Yakmhk, iliski.

Mukarin: Biti§ik, yakla§mi§, beraber

olan.

Mukayeseten: Mukayese olarak, ederek.

Mukayyed: Kayidh, izafi, i'tiban, bagh,

baglanmi§; §arta bagh, mutlak surette

olmayip, bazi §eylerle baglanmis, olan.

(Mutlak ziddi).

Mukayyedat: Mukayyedler.
Mukayyeden: Kayidh, bagh olarak.

Mukayyediyyet: Mukayyed olma.

Mukayyid: Takyid eden.

Mukbil: ikbal eden; gelen, yonelen; bilgi-

li; ikballi, ikbal sahibi, bahth.

Mukirr: ikrar edici, soyleyen; bir §eyi

kabul ettigini, benimsedigini soyleyen.

Mukim: ikamet eden, bir yerde oturan.

MUKIT: Her §eye muktedir olan; her ya-
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ratiga ihtiyac duydugu kuvveti ve nzki

veren; ni'met ve yardimlan ile imdad
eden.

MUKSIT: Dogru hareket eden; biitiin i§-

lerini yerli yerinde; diizenli yapan.

Muktebes: iktibas edilmi§ alinmi§.

Mukteda-bih: Kendisine iktida edilen,

uyulan.

MUKTEDIR: Giicii her §eye yeten; her

seyi diledigi duruma getiren, her §eyde
• diledigi gibi tasarruf eden.

Muktesid: Orta yolu tutan; mu'tedil olan,

i' tidal sahibi.

Mukteza: Iktiza edilen, gerektirilmis,;

gerek.

Mukteza) at: iktiza eden §eyler,

...gerektirdigi seyler.

Munfasil: Infisal eden; aynlmi§, ayn, bi-

ti§ik olmayan.

Munkariz: Inkiraz bulan; arkasi kesilen,

ziirriyeti tukenen.

Munkata (
uri-i§arat: Herhangi bir

i§aretle belirtmek miimkin olmayan.
Munkati': Kesilmi§, kesilen; kesik, arka-

si gelmeyen.
Munsabb: p6kiilmu§; kan§mi§.

Muntabi': Intiba' eden; izi, gbruntusii,

§ekli beliren; kahplanmi§, i§lenmi§,

basilmis,.

Muntahk: Birakilmi§, sahverilmi§, kur-

tulmu§, serbest kalmi§.

Muntazar: Intizar olunan, beklenen.

Murad: trade olunan; istenen, istenmis,.

Muradat: Murad edilenler, kasdedilenler.

Murtabit: irtibath, bagh.

Musaddak: Tasdik edilmi§.

Musaddik: Tasdik edici.

Musahabet: Arkada§ olma, arkada§hkta

bulunma, sohbet etme.

Musahib: Birisiyle musahabe eden, soh-

bette bulunan, arkada§.

Musallat: Hukmunii geciren.

Musarrah: Tasrih olunmu§, belirtilmi§,

apacik.

Musavver: Tasvir edilmi§, suret verilmi§.

MUSAVVIR: Tasvir eden suret veren.

Musaykal: Cilalanmis,, parlak.

Musil: Isal eden; ula§tiran.

Musib, musibe: isabet eden, isabetli,

dogru.

Muskt: Su veren.

Mustafeyn: Secilmi§Ier, seckinle*;.

Mustatil: Uzun; dikdbrtgen.

Mutaassibin: Mutaassiblar.

Mutabik: Uyan, uygun.

Mutahhar, mutahhara: Tathir edilmi§;

temizlenmi§, temiz.

Mutalebat: Mutalebeler; istenilen seyler,

istekler.

Mu'ta-leh: Kendisine ata edilmis, olan.

Mutasallib: Tasalliib eden; sertle§mi§,

katila§mi§.

Mutasarrif: Tasarruf edici; kullanan,

idare eden.

Mutasavvife: Mutasavviflar.

Mutavaat: itaat etme, ba§ egme.
Mutasavassit: Tavassut eden; ortada

olan.

Mutazammm: Muhtevi, icine alan.

Mutazarrir: Zarar gdren, zarar bulan.

Mu'tekad: Kendisine i'tikad edilmi§, ina-

nilmi§; inanilan §ey.

Mu'teriz: I'tiraz eden; bir kimseye kar§i

gelen.

Muti': Itaat eden.

Mu'ti: I'ta eden, veren.

Mutlakiyyet: Mutlaklik, mutlak olma.

Muttali': Ittila* sahibi; yakif olan, bilen,

haberi olan.

Muttasif: ittisaf eden; vasiflanmi§, sifat-

lanmi§.

Muttasil: Ittisal eden; biti§en, arahksiz.

Muvacehesinde: Kar§isinda.

Muvahhed: Tevhid olunan; birlenen.

Muvahhid: Tevhid eden; birleyen;

Hakk'm bir olduguna inanan.

Muvakkat: Vakitlenmi§, bir vakitle belir-

li; belli bir vakte mahsus; gecici.

Muvazabat: Me§gul olma, bir i§te daimi

cali§ma, ugra§ma.

Muy: Kil.

Muzaf kilmak: izafe etmek, ait kilmak.

izafet yapmak; isim tamlamasi yap-

mak; bagh, alakali kilmak.

Muzafen: Muzaf olarak; izafeten, nisbe-

ten, bagh olarak, ilgili olarak.

Muzi': Ziya veren; i§ik veren. parlayan,

parlak.

Muzmahill: Q6kmii§, yikilmi§, yok
olmu§.
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Muzmer: Izmar edilmi§; gizli, sakh, di§a-

n vurulmarm§.

Muztarr: £aresiz kalrm§.

Miibayenet: Farkhhk, zithk.

Miibayin: Farkli, zit.

Muba§eret: Ba§Iama, i§e giri§me.

MUBDI: Izhar, eden; zuhura cikaran, or-

taya koyan, var eden, yaratan.

Miibdi 4
: Ibda' eden, benzersiz ve giizel

surette viicuda getiren.

Miibdil: Degi§tiren, degi§tirici; bir §eyin

yerine diger bir §eyi koyan.

Miibeddil: Tebdil eden; degi§tiren, bir

suretten diger bir surete, hale koyan.

Mubeddilii'I-ahval: Halleri degi§tiren.

Miiberra: Beri kilinmi§, temiz cikanlmi§;

miinezzeh, pak.

Miibe§§ire: Teb§ir eden, mujde veren;

riiya-yi sadika ve saliha.

Miibeyyen: Tebeyyun etmi§; meydana
cikanlmi§, belirmi§.

Miibin: Beyan eden, ayiran; acik, a§ikar.

Miibrem: Ka9inilmaz, onlenemez; vaz

gecilemez.

Miibtedi: Yeni ba§layan; tasavvuf yoluna

yeni girmi§ olan.

Miicahid: Mucahede eden; cehd eden,

cihad eden, ugra§an, sava§an.

Miicamaa: CimS', cinsi miinasebet.

Miicanebet: ictinab etme; sakmma, ce-

kinme.
Miicaseret: Cesaret bulma, cesaret etme.

Miicella: Cilalanmi§, cilah, parlak, parla-

tilmi§.

Mticenned, miicennede: Siralanmi§, saf

saf, sira sira.

Miicerred, miicerrede: Tecrid edilmi§,

.
soyulmu§; kan§ik olmayan.

MUCIB: Icabet eden; isteyene kar§ihgim

veren; dualan kabul edip kar§ihk

veren.

Mucmel , miicmele: icmal olunmu§.

Miicmelen: Mucmel olarak, hulasa ola-

rak, toplu olarak, toptan.

Miicrim: Ciirm i§leyen; suclu, giinahkar.

Mucrimin: Mucrimler, giinahkarlar.

Miictemi': Cem' olmu§, toplanmi§.

Muctehidin: Muctehidler.

Miidbir: idbar eden; sirtini cevirip donen,

giden; gafil; talihsiz.

Miidebbir: Tedbir edici; idare edici;

Mudevver: Yuvarlak.

Miidrek: idrak eden.

Muessir: Te'sir edici.

Miiesserun-fih: Muessirin te'sirini kendi

uzerinde kabul eden, te'siri kendinde

gosteren.

Miieyyed: Te'yid edilmi§, desteklenmi§.

Miifarakat: Aynlma.
Mufaz: "Feyz"i kabul etmi§,

"feyiz"lenmi§.

Mufessirin: Miifessirler; tefsirciler.

Miifrit: Ifrat eden; a§in olan, ileri giden.

Miiftekir: ihtiyaci olan, fakir, muhtac.

Miiftezih: Rezil ve riisvay olan, olmu§.

MUHEYMIN: Gorup gdzeten, varhklar

iizerine emin olan, her§eyi koruyup
saklayan.

Miiheyyeme: "Melaike-i miiheyyeme"-

flakk'in cemalini mii§ahededen dolayi

hayrete gark olmu§ melekler.

Muhimmat: Liizum duyulan §eyler.

Miikasefat: Miika§efeler.

Mukellef: TeklTfe konu olan, teklTfe

muhatab olan; kendisinden bir seyi

yapmasi istenilen kimse.

Miikemmilin: Kemale erdiriciler.

Miikerrem: Muhterem, saygideger.

Miikevvin: Tekvin eden; var eden, oldu-

ran.

Miiktenif: (c. Miiktenifin): Ortiinen, giz-

lenen.

Miilabis: Muttasil, biti§ik, ic i^e birlikte

olan; biiriinmu§, giyinmi§.

Miilahaza: iyice dii§iinme; inceleme, goz
onunde bulundurma.

Miilaki: Bulu§an, kavu§an, kari§an.

Miilayim: Uygun, muvafik; ho§, yumu-
§ak.

Miklevven: Renkli, renklenmi§.

Miiihid: Dinsiz, imansiz.

Miiltebis: Mii§abih, benzer, kan§ik, miib-

hem, §upheli; giyinmis,.

Miiltezim: iltizam eden; liizumlu kilan.

Miimasil, mumasile: Mii§abih, benzer,

e§, andiran.

Mumasilen: Benzer olarak.

Miimessel: Temsil edilen, edilmi§.

MU'MIN: Emniyet, giiven veren; §iiphe

ve tereddiitleri kaldiran.
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Mu'minin: Mii'minler.

Mii'miniyyet: Mii'min olma, mu'minlik.

MUMIT: Oldiiren, mahlukata oliimii

takdir edip bu hiikmiinii uygulayan.
'

Miimkin: Varhgi ve yoklugu zaruri olma-
yan; var olmasi ve yok olmasi dii§unii-

lebilen.

Miimkinat: Mumkinler.
Miimtaz: Ayn tutulmus,, aynlmi§, secil-

mi§.

Miimtedd: imtidad eden; uzayan, yayi-

lan.

Miimteni': Miimkin olmayan; gayr-i

miimkin, muhal; olabilmesi du§uniile-

miyen.

Miimteni'at: Mumteni'ler; olmasi miim-
kin olmayanlar.

Miimtezic, miimtezice: imtizac eden,

uyu§an, kayna§an; kan§ik.

Miinafi: Nefy edici; zit, aykin, mugayir.

Miinaftkin: Miinafiklar.

Miinakeha: Nikahlanma.
Miinakiz: Nakz eden, muhalif, zid; birbi-

rini tutmayan.

Miin'akid: Akd edilen; baglanmi§, kuru-

lan, yapilan.

Miin'akis: in'ikas eden; aks eden.

Mdnasebat: Miinasebetler; ili§kiler.

Miinasib, miinasibe: Uygun, muvafik.

Miinazaa: £eki§me, agiz kavgasi.

Miinbais: Inbi'as eden; ileri gelen, dogan.

Miincemid: Incimad eden; donmu§.
Miincezib: incizab eden; cezb olunan, ce-

kilen.

Miindefi': Def edilmi§; savu§turulmu§,

atlatilmi§, 6nlenmi§.

Mundemic: Indimac eden; icinde yerle§-

mi§ olan, icinde bulunan.

Munderic: Derc edilmi§; icinde yer

almi§.

Mundericat: icindekiler.

Miinecces: Pislenmis,, kirlelilmi§, kirli.

Miinevver: Nurlanmi§, nurlu, aydinhk.

Mtinezzeh, mtinezzehe: Tenzih edilmi§;

temiz, uzak.

Miinezzih: Tenzih eden.

Munfail, miinfaile: Passif; bir fiilden

miitessir olan; bir fiili, te'siri kabul

eden;

Miinfekk: Infikak eden; ayrilmi§, aynlan,

ayn.

Miinif, munife: Yiiksek, ulu.

MUN'IM: in'am eden; ni'met veren.

Miinkad: inkiyad eden; boyun egen.

Miinkalib: inkilab eden; kalb olmu§,

donmu§, degi§mi§, ba§ka bir kahba
giren.

Miinkati': inkita' eden; kesilen, aynlan,

ayn, arkasi gelmeyen.

Miinkesir: Kinlmi§, kink.

Munke§if: inki§af eden; kesf olunmu§,
acilmis,, gorulrniis,.

Munketim: Gizlenmi§, gizli.

Miinkirin: Miinkirler.

Miinsi: in§a eden, yapan; giizel §ekilde

yazan.

MUNTAKIM: intikam alan; cezaya carp-

tirmaya giicii yeten.

Miintavi: intiva eden; toplanmi§, duriiiup

bukulmii§, bir araya konmu§.
Muntefi': Intifa' eden, faydalanan.

Miinteha: Son bulmu§; vanlabilen en
uzak yer, son, uc.

Miinteha-yi ma' rife: Ma'rifetin son bul-

dugu yer.

Miinte§ir: inti§ar etmi§; yayilmis,, dagil-

mi§.

Miintic: Intac eden, neficesini veren; se-

bebiyyet veren, meydana getiren.

Miinzel: inzal edilmi§; indirilmi§.

Munzilu'l-hikem: Hikmetler inzal eden.

Munzilu'l-maarif: Ma'rifetler inzal eden.

Miinzilu'l-ulum: ilimler inzal eden.

Miiradif: E§ manali.

Miirekkeb: Terkib edilmi§; bir veya daha
fazla §eylerin birle§tirilmesinden mey-
dana gelmi§, birle§ik.

Miirekkebat: Miirekkeb olan seyler.

Miirekkebat-i fahmiyye: Komiir birle-

§ikleri.

Murekkebat-i latife: Latif miirekkebler.

Miirid: Irade eden, dileyen.

Miirsel: Resul; gonderilmi§.

Miirselin: Resuller.

Miirseliin-bih: Peygamberle gonderilen,

din; risaletle getirilen §ey, vahy, Kitab.

Miirseliin-ileyh: Kendisine birsey gonde-

rilen; resuliin gonderildigi kimse.

Murtefi* olmak: Kalkmak.
Miirtesim olmak: Resm edilmek.
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Mtirur: Ge^me.
Miirur-i sinin: Senelefin ge9mesi.

Miisab: Sev&b kazanan, sevaba ermi§.

Miisademe: Qarpisma.

Miisaviyii't-tarafeyn': Iki tarafi musavi,

e§it.

Miiseddid: Dogru yolda olan; dogrultan.

Miisellem: Teslim edilmi§; kabul olun-

mus.
Miisemma: isimlenmi§.

Miiserrah: Tesrih edilmi§, birakilmi§,

mutlak.

Miisevva: Tesviye edilmi§; diizeltilip son
sekli veriimi§, duzgiin yapilmi§.

Miistagrak: Gark olmu§; dalmi§, batmis,

bogulmu§.
Miistahikk: Hak kazanmis. olan, hakki

olan, hak eden.

Mustahil: Vukiiu miimkiin olmayan;

muhal, imkansiz, gayr-i kabii, bo§,

sa9ina.

Miistahlef: Halife kihnmi§.

Mustahlefun: Miistahlefler; halife kihn-

mi§lar.

Miistaid: isti'dadh.

Miistakbel: Gelecek zaman; gelecek

olan.

Miistakim: Diiz, dogru.

Miista'mel olmak: Kullanilmak.

Miisteban: Meydanda, a9ik, a§ikar; a9ik

olarak anlasilan.

Mustecabii'd-da*ve: Duasi makbul olan,

duasi kabul olunan.

Miistecmi*: Kendisinde toplayan.

Miistefad: Kazamlmis; fehm olunmus,,

anla§ilmi§.

Mustehasat: Miistehaseler; fosiller.

Miistehlek: Helak olmu§; yok olmus.

Miistelzim: Gerektiren, gerekli.

Mtistenbat: istinbat olunmu§, 9ikanlmi§,

9ah§ma ile meydana 9ikanlmi§.

Miistenid: istinad eden, dayanan.

Miisteniden: istinad ederek; dayanarak.

Mustenidiin-ileyh: Kendisine istinad edi-

len; dayanilmi§, giivenilen.

Miistetir: istitar eden, setr olunmus; ortii-

len, ortunrniis.

Miistevi: istiva eden; kaplayan, orten, ku-

§atan.

Mii§abehet: Benzerlik.

Mu§abih: Benzer.

Mu§ahed: Musahede edilmi§; gdrulmus.

Mii§a'iyyet: Hisseleri aynlmamak key-

fiyyeti; hisseleri ayn olmama hali.

Mu§akil: §ekilce benzeyen, ayni §ekilde

olan.

Miisarik: Ortak.

Mu§arun-ileyhim: Kendisine i§aret edi-

lenler; adi ge9enler.

Mu§tak: §iddetle arzu eden, isteyen.

Mii§takk: istikak etmi§, tiiremi§.

Mu§teheyat: j§tahi 9eken, i§tah veren

seyler; nefsin arzuladigi seyler.

Mii§temelat: Bir §eyin §amil oldugu,

i9ine aldigi §eyler.

Mu§teri: Jupiter.

Mutabeat: Ittiba etme, tabi' olma.

Miitalaat: Miitalaalar.

Miiteaddid: Taaddud eden, 90galan; 90k,

.bir9ok.

MUTEAL: Yiiksek ve yiice olan; hersey-

den iistiin olan; pek9ok yiice olan.

Miitealhk: Taalluk eden, ilgili, bagh.

Miiteallikat: Miitealliklar.

MuteaUim: ilim ogrenen.

Miiteayyin: Taayyun eden; zahir olan,

meydana 9ikan; bellilik kazanan.

Miitebeyyin: Beliren, zahir, asikar, belli.

Miitecanis: Bir cinsten olan; homojen.
Miitecaviz: Tecaviiz eden; asan, ge9en;

askm, fazla.

Miitecella-leh: Kendisine tecelli vaki,

olan.

Mutecella aleyh: Uzerine tecelli olunmu§
olan.

Miitecelli: Tecelli eden.

Miitedeyyin: Bir dine bagh olan; dinine

bagh olan.

Miiteellim: Elem duyan, elem 9eken.

Miiteessir: Te'siri kabul eden.

Miiteeyyid: Te'yid olunan; desteklenen.

Miitefavit, miitefavite: Birbirinden fark-

h, 9e§itli olan.

Miitefekkirin: Miitefekkirler.

Miitefekkirin-i zekiyye: Zeki ve akilh

miitefekkirler.

Miitefelsife: Filozofluk taslayanlar.

Mutefennin: Fen bilgini.

Miitefenninin: Fen bilginleri.

Miitefernk, miitefernka: Ayn ayn, ay-
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nlmi§; muhtelif.

Miitegayir, miitegayire: Birbirinden

farkh olan, baska olan.

Miitehakkak: Tahakkuk edici, eden; ger-

cek olan, gerceklesen.

Miitehakkim: Hiikm edici.

Mutehallik: Ahlaklanan.

Miitehallil (hall'den): Tahallul eden,

hulul eden, giren.

Miitehallil (halel'den): Tahallul eden;

araya giren, niifuz eden.

Miiteharrik: Hareket eden, hareketli.

Miiteharrik-bi'I-irade: iradesi ile hare-

ket eden.

Miitehassil: Hasil olan; husule gelen,

elde edilen, meydana gelen.

Miitehavvil: Tahavviil eden, degi§en.

Miitehayyel: Hayal edilen.

Miitehayyiz: Tahayyiiz eden, yer tutan,

mekan i§gal eden.

Miitekasif: Kesifle§en, kesifle§mi§,

kesafet kazanmi§.

MUTEKEBBIR: Buyukluk ve azamet

sahibi.

Mutekellim: Kelam sahibi; soz soyleyici,

konu§an; kelam alimi, kelamci.

Mutekellimin: Miitekellimler;

kelamcilar,

Miitekessir, mtitekessire: Tekessiir eden;

cogalan, 90k.

Miitekevvin olmak: Tekevviin etmek,

olu§mak; var olmak.

Mutela§i: La-sey olan; yok olan, mahv
olan.

Mutemessil: Temessiil eden; ba§ka bir

suret ve §ekle giren.

Miitemessilen: Temessiil ederek.

Miitemeyyiz, miitemeyyize: Temeyyiiz

eden, farakh, ba§ka.

Miitenassih: Nasihat kabul eden, ogiit

dinleyen.

Miiteneffir: Nefret eden, tiksinen.

Muteneffis: Teneffiis eden; nefes alan-

veren.

Miitenevvi', miitenevvia: £e§itli, ce§it

ce§it.

Miitene/zih, miitenezzihe: Nezih, temiz.

Miiteradif: E§ ma'nali.

Muterakkib: Gozleyen, bekleyen.

Mutereddid: Gidip-gelici, devam eden,

karar bulamayan, kararsiz kalan.

Miiteretteb: Siralanmi§; ait olan, icab

eden, gereken.

Miiteselsil, muteselsile: Zincirleme

giden, pe§pe§e olan.

Muteselsilen: Zincirleme olarak; sira ile,

birbiri pe§i-sira.

Miitesemmi: Musemma olan; bir isim ile

isimlenen.

Miitevakkif: Tevakkuf eden; bir §eye

bagh olan, ancak o §eyle olabilen.

Miitevali, miitevaliyye: Tevali eden; bir-

biri ardinca gelen.

Miitevellid: Tevelliid eden; dogan; mey-
dana gelen; ileri gelen.

Mutevellidat: Doganlar, meydana gelmi§

olanlar.

Miitezadd: Birbirine zit,

Mut^ezahir: Tezahur eden, zuhura gelen.

Miitezayid: Tezayiid eden, ziyadelesen,

artan.

Miitezellil: £ok miitevazi.

Miitezellilin: Miitezelliller; cok
miitevaziler.

Miittebi*: Ittiba' eden; tabi' olan, uyan.

Miittefik: ittifak etmi§, eden; birle§mi§,

anla§mi§, fikir birligi etmi§.

Miittehid: Ittihad etmi§, bir olmu§, birle§-

mi§.

Miivekkel: Vekil ta'yin olunan.

Muvellidu'l-humuza: Oksijen.

Miivellidu'l-ma: Hidrojen.

Miiyesser olmak: Kolay olmak, nasib

olmak.

MtfZILL: Zillete dii§uren, zelil kilan, hor

ve hakir eyleyen.

Miiznib: Gunahkar.

N

Na-beca: Yersiz, yerinde degil.

Na-bud: Yok, yok olan, muzmahil, miis-

tehlek.

Nafi', nafi'a: Faydah.

NAFF: Hayir ve fayda verici §eyleri yara-

tan; fayda ve menfaat veren.

Nafiz: Niifuz eden; te'sir eden, miiessir.

Na-gufte: S6ylenmemi§ soz.

Nahvet: Kibir, gurur, boburlenme.

Naib: Vekil.
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Nailiyyet: Nail olma; ula§ma, eri§me.

Nairn:. Ni'met icinde ya§ama; ni'met; cen-

net.

Na'ime: Kemiksiz, yumu§ak, kilciksiz.

Nakais, nakayis: Nakiseler; noksanhklar,

eksiklikler, kusurlar, ayip'lar.

Nakd-i ceyyid: iyi para; kalp olmayan
para.

Nakis: Noksan olan.

Nakisu'l-isti'dad: isti'dadi noksan eksik,

az olan.

Nakiz: Zid.

Naks: Noksanlik.

Nak§: Resr»etme, i§leme.

Nam: isim.

Na-mahdud: Hudutsuz.

Name: Mektup; kkap, mecmua.
Nami, namiyye: Yerden bitici, buyiiyucii,

yetisen, geli§en.

Na-mutenahi: Nihayeti olmayan, son

bulmayan.

Nas: insanlar, halk.

Nasb: Ta'yin etme.

Nasir: Yardimci.

Nasiye: Aim.
Nasraniyyet: Hiristiyanlik.

Nasi: Ne§'et eden; ...den ileri gelen; dola-

yi, otiirii.

Na't: Sifat, nitelik.

Natik, natika: Soyleyen, konu§an; idrak

eden, dii§iinen, akleden.

Natikiyyet: Natik olma; soz soyleyicilik,

konu§uculuk.

Nazar: Bakma, baki§, gorii§; dii§unme.

Nazar-i akli: Akli gorii§, akli dii§iince.

Nazari: Nazarla ilgili; akli, teorik.

Nazariyye: Teori.

Nazir: Nazar eden, bakan.

Nazirin: Nazar edenler, bakanlar.

Nazil: Niizul eden; inen.

Nazir: Benzer, e§.

Nebatat-i ibtidaiyye: ilk nebatlar.

Nebe 1

: Haber; (Peygamberin getirdigi)

haber.

Necasat: Necasetler; pislikler.

Necaset: Pislik.

Necm: Yildiz.

Nef: Fayda.

Neffas, neffase: Ufuriikgii.

Nefh: Ufleme, iifurme.

Nefs, nefes ("se" harfiyle): Ufurme, ufle-

me, nefes etme.

Nefs: (sin harfiyle) Nefis.

Nefs-i Kendisi, bizzat. "Nefs-i taay-

yiin-i evvel": Taayyiin-i evvelin kendi-

si, bizzat taayyiin-i evvel.

Nefs-i miitekellim: Fiil 9ekiminde birinci

§ahis, "ben".

Nefs-i natika: Ruh-i ihsani, insani ruh.

Nefy: Siirme, uzakla§tirma; isbatm ziddi;

negatif (olumsuz) hale getirme, yok
etme.

Nehar: Giindiiz.

Neharen: Giindiizleyin, (zahir olarak).

Nesc: Dokuma, orme.

Nesh: Hiikiimsiiz birakma, hukmunii kal-

dirma.

Nesim: Riizgar, hafif riizgar.

Nesimi: Hafif ve latif esen riizgarla ilgili.

"Hava-yi nesimi": Hava, atmosfer.

Nesnas: Yansi insan, bir eli ve bir ayagi

olup sekerek yiiriiyen hayvan; goril,

§empanze vesair maymun cinslerinin

adi.

Ne§ f
e: Bkz. Ne§'et.

Nes/et: Hadis olma, sonradan olma, mey-
dana gelme, var olma, viicuda gelme.

Ne§'e-i nefsaniyye: Nefsani ne§'et.

Ne§*e-i ruhaniyye: Ruhani ne§'et.

Nes/e-i uhra: Ahiret ne§'eti, sonraki

nes/et; ruhun bedenden aynlmasi.

Ne§v ii nema: Yeti§ip biiyiime.

Ne§'e-i ula: ilk ne§'et; ruhun bedene taal-

luku.

Netaic, netayic: Neticeler.

Neuzii billahi min-haza: "Bundan
Allah'a sigininm."

Nevafil: Nafileler.

Nevm: Uyku.
Nezd: Yan, taraf, kat.

Nisfiyyet: Yan olma, yanda bir olma.

Nisf: Yan.
Nikmet: §iddetli ceza; bela.

Niam: Ni'metler.

Nihai: Mezhebler, akideler.

Nihayetii'n-nihayat: Nihayetlerin

nihayeti.

Nihle: Mezheb, akide.

Nikab: Ortu, perde.

Nikmet: Bk. Nikmet.

Nim: Yan, yanm.
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Niran: Cehennem.
Nisa: Kadmlar.
Niseb: Nisbetler.

Nist: Yoktur, yok.

Nisti: Yokluk.
Niza': Munazaa; ceki§me, kavga,

miinaka§a.

Niyabet: Naiblik, vekalet, vekillik.

Nuku§: Naki§lar.

NUR: Butiin varliklan nurlandiran; biittin

varhklann nuru olan; nur veren.

Nuru'l-envar: Nurlar num.
Nusret: Yardim.
Nutfe: Meni, sperma.

Nutk, nutuk: Konusma; soz soyleme du-

yusu, melekesi.

Nuut, nu'ut: Na'tler, sifatlar.

Nuzzar: Nazir olanlar; bakanlar.

Niibuvvat: Niibiivvetler.

Niibiivvet-i te§ri*: §eriat va'z eden nii-

biivvet.

Nucum: Necmler; yildizlar.

Niifus: Nefisler.

Niimiivv: Yeti§me, biiyiime, geli§me.

Niizul: Nazil olma, inme.

O

6rf: Adet, gelenek, an'ane; ya§anan, ko-

nu§ulan dil v.s.

Orf-i §er'i: §eriatte adet olan hiikiim.

P

Payan: Nihayet, son, kenar, u$.

Perest: Tapan, tapinan.

Pertev-fe§an: Nur, i§ik sa9an.

Peyderpey: Birbirinin ardi sira; yava§

yavag.

Peyrev: Arkasi sira giden, ta'kibci, izinde

giden.

Pezir: Kabul eden, edici; kabul edebilir;

...bulan, ...kazanan.

Pi§va: Reis, ba§kan, onder.

Payan olmak: Ko§mak; dalmak, batmak.

R

RABB: Terbiye eden, besleyen, malik,

sahib.

RABBU'l-ERBAB: Rablann Rabb i.

Rabita: Bag, miinasebet, alaka.

Rabi': Dordiincii.

Rabian: Dordiincii olarak.

Raciil: Adam, erkek; er.

RAFI *: Kaldiran, yiikselten, yiiksek.

RahtYol.
RAHIM: Merhamet edici, rahmet sahibi.

Rahm: Rahim; esirgeme, acima.

Rahm-i mader: Ana rahmi.

RAHMAN: Pekcok merhametli, pek cok
rahmet sahibi.

RAHMANUR-RAHiM: Rahman ve

rahim.

Rahmeten-li'l-esma: isimlerine rahmet

olarak.

Rai: Goren.
Raki'

A
: Riiku' eden, egilen.

RAKIB: Murakabe eden; goriip gozeten;

her§eyi kontrolu altmda tutan.

RAUF: Qok merhamet eden, miisamahah
ve yumu§ak davranan.

Rayiha: Koku.
Raziyallahu anh (r.a.): Allah ondan razi

olsun.

Reaya: Raiyyeler; hiikumdann idaresi al-

tinda bulunan halk.

Reca: Umit, niyaz, temenni.

Redd: Geri dondiirme; onleme.

Ref: Yiiceltme, yiikseltme, yukan kaldir-

ma; hiikiimsuz birakma, kaldirma.

Ref'-i derecat: Dereceleri yiikseltme.

Refi\ refia: Yiiksek^ yiice.

REFIU'D-DERECAT: Derecelerin, mer-
tebelerin en yiicesi; kullanna yiiksek

mertebeler veren; mertebeleri yiiksel-

ten.

Refik: Arkada§.

Reh-niima: Yol gosterici.

Reh-yab: Yolunu bulabilen, yoluna gire-

bilen.

Reh-zen: Yol kesen, yol kesici.

Remz: i§aret, ima, sembol.

Resail: Risaleler.

Resm, resim: Arazlara dayanarak yapilan

ta'rif.

Ressamiyyet: Ressamhk.
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Re§adet: Dogru yolu bulma, dogru yolda

olma; olgunluk.

RE§ID: Dogru yolu gosteren; dogru yola

ileten.

Revabit: Rabitalar.

Revi§: Gidi§, yuriiyiis,, iislub.

Rezail: Rezfletler; rezaletler.

REZZAK: Bol bol nzik veren.

Ridvanullahi aleyhim ecmain: Allah'in

nzasi ciimlesinin iizerine olsun.

Rical: Erkekler; erler, erenler.

Rikkat: Rakiklik, incelik.

Risalet-i te§ri*: §enat vaz' eden risalet.

Rizan: Dokiilen, akan, yagan.

Ru': Sadir; gogiis, kalbin tabiat alemine
doniik tarafi.

Rub'iyyet: Dortte bir olma.

Rububiyye: Rububiyyete ait.

Rububiyyet: Rablik; sahiblik, maliklik.

Rubude-i elest: Elest bezmine meftun,
miibtela olan.

Ruhaniyyat: Ruhaniler.

Ruhu'l-emin: Cebrail.

Ruhu'l-kuds: Cebrail.

Ruhsat: izin, mtisaade.

Rumuz: Remzler, i§aretler.

Rusul: Resuller.

Rutubet: Ya§hk, nem.
Ruy-i zemin: Yeryiizii.

Ruz-merre: Her giinkii, giinluk.

Riicu': Geri ddnme.
Riikn, riikiin: Direk, temel diregi; esas;

dort "erkan"dan biri.

Riiteb: Rutbeler, mertebeler, dereceler.

Riitebi: Riitbelerle ilgili.

Rii'ya-yi sadika, saliha: Dogru, iyi ru'ya;

ger9ekle§en rii'ya; dogru 9ikan rii'ya.

Rii'yet: Gorme; hissedilen, hayal edilen.

temsil edilen ve akledilebilen §eyleri

gorme.
Rii'yetullah: AUah'i gorme.

S

Saadet: Bahtiyarhk, mutluluk, Allah in-

dinde makbul olma; ebedi kurtulu§a

ermi§ olma.

Saadet-simat: Saadetli.

Sabavet: Sabilik; 9ocukluk.

Sabik, sabika: Once olan, ileride bulu-

nan, one ge^en; ge9en, ge9mi§.

Sabi: gocuk.
Sabit: Var olan, mevcud; isbat edilen.

Sabit, sabite: Degi§meyen, degi§mez. *

Sabitat: Sabiteler; gezegen olmayan yil-

dizlar.

SABUR: ^!ok sabirh; hi9 acale etmeyen;

isyan edenleri cezalandirmada acele

etmeyip kullanna miihlet veren.

Sacid: Secde eden.

Sacidiyyet: Sacidlik; secde edicilik.

Sadaret: Sadrazamhk.
Sadat: Seyyidler; Hz. Peygamberin toru-

nu Hz. Hiiseyin soyundan gelenler.

Sadik: Dogru soyleyici, dogrucu.

Sadir, sadira: Sudur eden.

Sadie, sazic: Sade, sirf, halis.

Sadis: Altinci.

Safil: A§agiya inici, a§agi, al9ak.

Sagir: Kii9iik.

Sahabet: Sahiblik, sShip olma.

Sahih: Sihhatli, ger9ek, dogru, saglam.

Said: Saadet sahibi; ahiret saadetine

ermi§ kimse; Allah indinde makbul
olan; ebedi kurtulu§a ermi§ olan.

Saik: Sevk eden; yonlendirici.

Saika: Sebep, gerek; sevkeden, surukle-

yen §ey.

Sail: Sual soran; isteyen, dileyen, duS

eden.

Sair, saire: Diger, ba§ka.

Sak: Agacin dah budagi.

Sakit: Sukut eden; susucu, susan.

Salih, saliha: Elveri§li, uygun, iyi; dinen

makbul, iyi, yararh.

Salihin: Salihler.

Salik: Miir§idinin ir§adiyla manevi

tekamiilunii elde etmek i^in Allah yo-

lunda yuriiyen kimse.

Salis: U9iincii.

Salisen: U9iincu olarak.

Salsal: Yapi§kan, ozlii 9amur; slikatli

9amur.

SAMED: Hi9 bir §eye muhta9 olmayan;

biitiin yaratiklannin ihtiyacmi kar§ila-

yan; her turlii istekte kendisine ba§ vu-

rulan, kendisinden ustun bir kimse bu-

lunmayan; kendisi olmadan hiikum

verilemeyen; mafevki olma-yan.
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Re§adet: Dogru yolu bulma, dogru yolda

olma; olgunluk.

RE§ID: Dogru yolu gosteren; dogru yola

ileten.

Revabit: Rabitalar.

Revi§: Gidi§, yiiruyu§, iislub.

Rezail: Reziletler; rezaletler.

REZZAK: Bol bol nzik veren.

Ridvanullahi aleyhim ecmain: Allah'in

nzasi ciimlesinin iizerine olsun.

Rical: Erkekler; erler, erenler.

Rikkat: Rakiklik, incelik.

Risalet-i te§ri': §enat vaz' eden risalet.

Rizan: Dokiilen, akan, yagan.

Ru*: Sadir; gogiis, kalbin tabiat alemine

doniik tarafi.

Rub'iyyet: Dortte bir olma.

Rububiyye: Rububiyyete ait.

Rububiyyet: Rablik; sahiblik, maliklik.

Rubude-i elest: Elest bezmine meftun,

miibtela olan.

Ruhaniyyat: Ruhaniler.

Ruhu'l-emin: Cebrail.

Ruhu'l-kuds: Cebrail.

Ruhsat: Izin, miisaade.

Rumuz: Remzler, i§aretler.

Rusiil: Resuller.

Rutubet: Ya§hk, nem.
Ruy-i zemin: Yeryiizii.

Ruz-merre: Her giinkii, giinliik.

Riicu 4
: Geri dOnme.

Riikn, riikiin: Direk, temel diregi; esas;

dort "erkan
M
dan biri.

Ruteb: Riitbeler, mertebeler, dereceler.

Riitebi: Riitbelerle ilgili.

Rii'ya-yi sadika, saliha: Dogru, iyi rii'ya;

ger9ekle§en rii'ya; dogru cikan rii'ya.

Rii'yet: Gorme; hissedilen, hayal edilen.

temsil edilen ve akledilebilen §eyleri

gorme.
Ru'yetullah: Allah'i gorme.

S

Saadet: Bahtiyarlik, mutluluk, Allah in-

dinde makbul olma; ebedi kurtulu§a

ermi§ olma.

Saadet-simat: Saadetli.

Sabavet: Sabllik; cocukluk.

Sabik, sabika: Once olan, ileride bulu-

nan, one ge9en; ge^en, ge9mi§.

Sabi: ^ocuk.
Sabit: Var olan, mevcud; isbat edilen.

Sabit, sabite: Degi§meyen, degi§mez. •

Sabitat: Sabiteler; gezegen olmayan yil-

dizlar.

SABIJR: ^ok sabirh; hi9 acale etmeyen;
isyan edenleri cezalandirmada acele

etmeyip kullanna miihlet veren.

Sacid: Secde eden.

Sacidiyyet: Sacidlik; secde edicilik.

Sadaret: Sadrazamhk.
Sadat: Seyyidler; Hz. Peygamberin toru-

nu Hz. Hiiseyin soyundan gelenler.

Sadik: Dogru sdyleyici, dogrucu.

Sadir, sadira: Sudur eden,

Sadie, sazic: Sade, sirf, halis.

Sadis: Altinci.

Safil: A§agiya inici, a§agi, al9ak.

Sagir: Kii9uk.

Sahabet: Sahiblik, sahip olma.

Sahih: Sihhatli, ger9ek, dogru, saglam.

Said: Saadet sahibi; ahiret saadetine

ermi§ kimse; Allah indinde makbul
olan; ebedi kurtulu§a ermi§ olan.

Saik: Sevk eden; ydnlendirici.

Saika: Sebep, gerek; sevkeden, siirukle-

yen §ey.

Sail: Sual soran; isteyen, dileyen, dua
eden.

Sair, saire: Diger, ba§ka.

Sak; Agacin dali budagi.

Sakit: Siikut eden; susucu, susan.

Salih, saliha: Elveri§li, uygun, iyi; dinen

makbul, iyi, yararli.

Salihin: Salihler.

Salik: Mur§idinin ir§adiyla manevi
tekamiiliinii elde etmek i9in Allah yo-

lunda yiiriiyen kimse.

Salis: U9iincu.

Salisen: U9iincii olarak.

Salsal: Yapi§kan, ozlii 9amur; slikatli

9amur.

SAMED: Hi9 bir §eye muhta9 olmayan;

biitiin yaratiklannin ihtiyacini kar§ila-

yan; her tiirlii istekte kendisine ba§ vu-

rulan, kendisinden iistiin bir kimse bu-

lunmayan; kendisi olmadan hukiirn

verilemeyen; mafevki olma-yan.
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Samia: jsjtme duyusu.

Sami': i§iten, dinleyen.

Sami'in: Dinleyenler, i§itenler.

Samit, samite: Susan, sessiz, cansiz.

Sanem: Put.

Sanemiyyet: Put olma, putluk.

Sanevberi: Qlam fistigi kozalagi §eklinde.

Sani': Yapan, yapici; yaratan.

Sani: ikinci.

Saniyen: ikinci olarak.

Sari, sariyye: Sereyan eden, sirayet eden;

yayilan, yayilmi§, niifuz eden.

Sarih: Acik.

Sath, satih: Yiiz, yiizey.

Satir: Setr edici, ortiicii.

Satvet: Ezici kuvvet; zoriuluk.

Savab: Dogru, isabetli.

Savt: Ses.

Sa'y: £ah§ma, gayret, emek; ko§ma.

Sayd: Av
Saye: Goige.

Sazic: Bk. Sadie.

Seb'a:Yedi.
.

Sebk etmek: Oniine, ilerisine gecmek.

Sedad: Dogruluk.

Sedd: Kapama, engel olma; mania, perde.

Sefk-i dima': Kan dokme.
Sehab: Bulut.

Sehabe: Tek bulut.

Sekerat: Duru§lar.

Sekene: Bir yerde sakin olanlar, oturan-

lar.

SELAM: Eman, sulh, selamet; her turlii

eksiklikten salim olan; ba§kalanna

sulh ve selamet veren; selamete ulagti-

ran.

Selase: \Jq.

Selasiyye: "U9"e ait, 115.

Selatin: Sultanlar.

Selb: Kaldirma, giderme; nefy etme, yok
hale getirme; menfTle§tirme, menfi ke-

lime; negation.

Selbi: "Selb"e ait, selb ile alakah.

Sem': isjtme, kulak verme, dinleme; i§it-

me duyusu.

Semavat: Semalar.

Semavi, semaviyye: Semaya mensub,

semaya ait.

Semere: Meyva.
SEMI*: I§itici, i§iten, i§itme gucti veren.

Sem*iyjet: i§iticilik.

Sena: Ovme; takdir etme, begenme.

Sened: Hadis-i §enflerin Hz. Peygam-
ber'den nakleden §ahislarm isimlerini

belirten kismi.

Seneden: "Sened" bakimindan.

Seni, seniyy, seniyye: Yiiksek, yiice.

Serair: Gizli §eyler, gizlilikler.

Serapa: Ba§tan ba§a, tamamiyle.

Sereyan: San olma; yayilma, nafiz olma.

Ser-fiiru: Ba§ egme; itaat etme.

Ser-gerdan: §a§km, sersem.

Server: Ba§kan, bnder, reis.

Setr: Ortme.

Seyr: Yuriime, yolculuk.

Seyr-i fillah: Allah'da seyr.

Seyyal: Akici, akan; mayi.

Sey'yarat: Seyyareler; gezegenler.

Seyyi*, seyyie: Kotii; kotii i§, fena amel.

Seyyid: Efendi, sahib; Hz. Huseyn'in so-

yundan gelen.

Sifat: Sifatlar.

Sirafet: Sirf olma, halislik.

Sirf: Halis, sade; ba§ka §eyle kan§ik ol-

mamak.
Silluri: (fr. Silurien) Eski kirmizi tebe§ir

tabakasimn altinda bulunan arz taba-

kasi, silluri arazT.

Simsime: ibare ve beyana sigmayan

ma'rifet, bilgi.

Sinin: Seneler.

Sitte: Alti.

Siva: Gayr, ba§ka; Hak'tan gayri §eyler.

Siyadet: Seyyidlik; efendilik, reislik.

Siyyanen: E§it olarak, miisavi surette.

Su 1

: Kotiiliik, kotii, fena.

Su'-i hulk: Kbtu huy, huy kotiilugu.

Sual: Isteme, dileme, taleb etme, dua.

Sual-i mukadder: Sorulmasi muhtemel

olan sual.

Sudur: Sadir olma; 5ikma, meydana
9ikma.

Sufiyye: Tasavvuf ehli, sufiler; sufilere

ait.

Sugra: Ku9iik.

Suhuf: Sahifeler. Dort ilahi kitaptan

ba§ka bazi peygamberlere gonderilen

emirleri ihtiva eden kitaplara verilen

isim.

Sukiit: Du§me.

Sulb: Ziirriyet, siilale.
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Sulb: Kati.

Sulbi, sulbiyye: Kati.

Suleha: Salihler.

Sunuf: Similar.

Sureten: Suret bakimindan.

Suret-i umumiyyede: Umumi olarak,

umumi §ekilde.

Suret-pezir: Suret kabul edici.

Suri, siiriyye: Surete ait; goriiniise ait,

zahiri.

Suubet: Zorluk.

Suver: Suretler.

Siibbuh: Pek?ok tesbih eden, ya'ni Allah'i

imkan alemine ait hiikiimlerden tenzih

eden, O'nu noksan sifatlardan an
bilen.

StlBBUH: Tesbihe en layik olan, en 90k

tesbih edilen.

Siibut: Sabit olma; meydana 9ikma, var

olma.

Siibuti: Siibut ile alakah.

Suada: Saidler; kutlu kimseler.

Subiihat-i vech-i vahdet: Vahdet vechi-

nin yiicelikleri, nurlan.

Siifli: A§agi.

Siilale: Soy, dol do§.

Suliisiyyet: U?te bir olma.

§adi: Memnunluk, goniil ferahhgi.

§afT: §efaat eden, §efaat edici.

§afiin: ^efaatfilar.

§AFI: §ifa veren, §ifa verici.

Cevab-i §afi: Yeterli cevap.

§ah-rah: Biiyiik yol, ana yol, cadde.

Sahsi, §ahsiyye: §ahsa ait.

§aibe: Leke, kusur, noksan.

§aki: "Said"in ziddi, bedbaht, Allah in-

dinde makbul olmayan; ebedi kurtu-

lusten mahrum olan.

§akird: Talebe, 9irak.

§akk, §akka: Zahmetli, eziyetli, gu9.

§am oimak: i§i olmak, ona yaki§ir

olmak.

§amil: §umuliine alan; i9ine alan, kapla-

yan.

§an (§e'n): Keyfiyet, azamet, kadr, merte-

be.

"§atane ve §utunen": Uzak oldu ve uzak

olma.

§ebeke: Ag.
§ebih: Benzer.

§ecere: Aga9.

§ecere-i menhiyye: Yasaklanmis, aga9.

§edid, §edide: §iddetli; siki.

§efekaten: §efkat eseri olarak.

§efekaten li'Mbad: Kullanna sefkat eseri

olarak.

§ehadet: Gorme, gorulme.

§ehadi, §ehadiyye: §ehadetle ilgili.

§eheyat: §ehvetler, nefsin istekleri.

§EHiD: Herseye §ahid olan; hakkiyla

goren.

§ekavet: §akiiik, "saadet"in ziddi; Allah

indinde makbul olmama; ebedi kurtu-

lu§tan mahrumluk.
§ekk:A Tereddud, zan, §ubhe.

§EKUR: Qok §ukreden; 90k §iikre layik

olan; §iikredenlere fazlasiyla kar§iligi-

ni veren.

§email: Huylar, ahlak, tabiatlar; tavir ve

davranisjar.

§ems: Giine§.

§emsu*l-hakika: Hakikat giine§i.

§e'n: i§, fiil, yeni olarak ortaya 9ikan is,

hadise, vakia, keyfiyet, durum, hal.

§e'niyyet: §e'n olma; ger9eklik.

§er': §enat.

§erafet: §erefli olma.

§erai', §erayi': §eriatler, §eriat hukumle-

ri.

§erait: §artlar.

§erayi<: §eriatler.

§erif: §erefli.

§eref-varid olmak: §erefle gelmek.

§erik: Ortak.

§erru'n-nas: Nasm §erlisi.

§eyatin: §eytanlar.

|eytanet: §eytanhk; uzakhk, uzak olma.

§ibh-i be§er: insana benzeyen.

§iddet: Fazlahk, sik sik olma, pe§pe§e

olma, siir'at.

§ikeste ve beste: Kink dokuk, soyle

boyle.

§imal: Sol el, sol taraf; kuzey.

§irar: §erliler, kottiler.

§irk: Ortagi olma, ortakhk; ortak ko§ma.

§irket-i mu§a'a: Hisseleri aynlmamis,

olan ortakhk.

§ua4
: Bir i§ik kaynagindan uzanan tel tel
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i§iklar; i§in.

Suhud: Gorme, mu§ahede, §ahid olma.

§uru': Ba§lama.

§urrah: §arihler.

§urur: §erler, kotuliikler.

§urut: §artlar.

Suun: §e'nler; fiiller, i§ler, hadiseler.

§uunat: §uunlar, se'nler.

§iirb: l9me.

§urefa: §erifler; Hz. Peygamberin torunu

Hz. Hasan soyundan gelenler.

T

Taaddudat: Taaddiidler.

Taakkul: Akl etme; hatirlama.

Taalluk: Alakasi olma; ilgi, ili§ik.

Taa§§uk: A§ik olma; muhabbet etme,

sevme.
Taayyiin: Zahir olma, belirme, meydana

9ikma.

Taayyiinat: Taayyiinler.

Tab': Tabiat, huy.

Tabakatii'l-arz ilmi: Jeoloji.

Tabayi': Tab'lar, tabiatlar.

Tabib-i hazik: Usta, i§inin ehli doktor;

hakiki miir§id.

Tabii, tabiiyye: Tabiata mensub.
Tabiiyyin, tabiiyyun: Tabtata mensub

olanlar; tabiat9ilar, natiiralistler,

Melaike-i tabiiyyun: Tabiata mensub
melekler.

Ta'cil: Acele ettirme.

Ta'dad: Sayma.
Ta'did: Sayma, sayisini artirma, 90galt-

ma.
Tafdil: Ustun tutma, ustiinluk verme.

Tafsil: Uzun uzun anlatma, aciklama.

Tafsilen: Tafsil i'tibariyle, tafsili olarak,

mufassal olarak, teferruath olarak.

Tafazzul: Faziletli olma; ustiinluk.

Tagayyiirat: Tagayyiirler; ba§kala§m-

alar.

Tahakkuk: Ger^eklegme; tahkik suretiy-

le elde etme.

Tahalluk: Ahlaklanma.

Taharet: Temizlik.

Tahassiil: Hasil olma, netice olarak orta-

ya §ikma.

Tahavviil: Hali degi§me; bir halden bir

baska hale girme, degi§me.

Tahayyiiz: Yer tutma; mekan i§gal etme.

Tahdid: Hudud tayin etme, simrlama.

Tahdis: Soyleme, bahsetme.

Tahfif: Hafifletme; yukiinii, g^liigiinii

azaltma.

Tahir: Temiz ve pak olan; ayiplardan beri

olan.

Tahkik: Ger9ekle§tirme; ger9egini, haki-

katini ara§tirma; hakikatini ele ge9ir-

me, hakikat ve aslma erme.

Tahkikan: Muhakkak, ger9ekten.

Tahkiki, tahkikiyye: Tahkik ile ilgili.

Tahmid: Hamd etme.

Tahrir: Yazma.
Tahvif: Korkutma.
Taife: Birtakim (mutasavviflar), bir grup,

topluluk.

Takallus: Kasilma, biiziilme, sertle§me.

Takarriib: Yakla§ma.

Takaza, tekaza: Taleb, istek.

Takbih: Kabih gorme; 9irkin gorme, ko-

tiileme.

Takdir: Kiymet bi9me; bir deger tayin

etme.

Takdis: Mukaddes kilma; temiz ve ari

kilma; Hakk'i kendisine layik olma-

yan §eylerden tenzih etme.

Taklib: Kalb etme; ba§ka bir §eye 9evir-

me, ba§ka bir §ekle koyma.
Taksim: Bolme, kisimlara ayirma.

Takyid: Kayit ve §arta baglama, mukay-
yed kilma; "itlak"in ziddi.

Taleb: isteme, dileme.

Taleben: Taleb ederek, isteyerek.

Talib: isteyen, isteyici; talebe.

Talibin: Talibler.

Tahh, taliha: Yaramaz, faydasiz, kotii.

Ta'lik: ili§tirme, asma, baglama, takma.

Ta'lim: Ogretme, ilim verme.

Taam: Yemek.
Ta'm: Yeme; tad, lezzet, zevk.

Tama': Doymazhk, 90k isteme.

Ta'mim: Umumile§tirme.

Tamm, tarnme: Tarn, noksansiz, miikem-

mel.

Tammu'l-hilka: Hilkati tarn; yaratih§i

tarn, mukemmel olan.

Ta'n: Ayiplama.



356 LUGATQE

Tarafeyn: iki taraf.

Tarattub: Rutubetlenme.

Taravet: Tazelik.

Tard: Kovma, uzakla§tirma.

Tarfetii'l-ayn: Goz kapayip a9tna am; bir

an.

Tari olmak: Anz olmak; ansizin ortaya

5ikmak. .

Ta*rif: Ogretme, bildirme, tanitma; ta'nf.

Ta'rifat: Ta'rifler; bilgi vermeier.

Tarik: Yol.

Tarz: §ekil, yol, suret.

Tarziyye: Radiyallahu anh, anhiim...

(Allah ondan, ondan, onlardan razi

olsun) duasmi soyleme.

Tasaddi: Giri§me, ba§lama.

Tasallub: Katila§ma, sertle§me.

Tasarruf: idare etme, kullanma; sahib ve

malik olma.

Tasfiye: Safla§tirma, temizleme, anndir-

ma.

Tasni': Yapma, dtizme.

Tasrif: Tasarruf etme, idare etme; bir fiili

cekme.
Tatahhur: Temizlenme.
Ta'til: Durdurma, faaliyetten ahkoyma;

muattal kilma, nefy etme, yok sayma;

Allah'm sifatlanni nefy etme.

Tav'an: isteyerek, kendi istegiyle.

Tavassut: Aracilik etme; ortada olma.

Tavazzuh: Vuzuh kazanma, vazih olma;

a^iklanma.

Tavr: Hal; durum. Fr. Modalite.

Tavran-ba'de-tavr: Bir tavirdan sonra

diger bir tavra; bir tavirdan bir tavra.

Tayaran: U9ma.
Ta'yin: Belirli kilma, belirtme.

Tayyib, tayyibe: Giizel, iyi, ho§.

Tayyib: Iyi, fazilet sahibi, giizelligi, iyili-

gi 90k olup noksani olmayan.

Tayyibat: Tayyibler; giizei §eyler, helal

§eyler.

Tearif: Ta'rifler.

Teariif: Birbirini tanima; tani§ma, bili§-

me.
Tebaiyyet: Tabi' olma, uyma.
Tebar: Helak olma, harap olma.

Tebaud: Uzakla§ma.

Tebahhur: Buharlasma.

Tebahhurat: Buharla§malar.

Tebean: Tabi' olarak; uyarak.

Teberriid: Soguma.
Teb'id: Uzaklashrma.

Teb'iz: Ba'zlara ayirma; kisim kisim ayir-

ma; par^alara bolme.

Teb§ir: Mujdeleme.
Tecaviiz: Otesine ge9me, a§ma, ileri

gitme.

Teceddiid: Yenitenme, yeniden olma,

tazelenme.

Tecelli: Goriinme, zahir oima, zuhur.

Tecelliyat: Tecelliler.

Tecerriid: Miicerred olma, tecrid edilmis.

olma; kari§ik ve kati§ik olmama.
Tecezzi: Ciiz' cuz' olma, ciiz'lere aynlma,

bolunme.
Techil: Cahilligini meydana 9ikarma.

Tecrid: Soyma, mucerred kilma.

Tecrih: Cerh etme; yaralama; 9urutme,

redd etme, kabul etmeme.
Tecviz: Caiz gorme, miimkiin gorme.

Teczie: Ciiz'lere ayirma, kisim kisim

bolme.

Tedabir: Tedbirler; 9areler.

Tedbir: idare etme; tasarruf etme, kullan-

ma.
Tedbirat: Tedbirler.

Te'dib: Edeblendirme, terbiye etme.

Te'dib-i niifus: Nefisleri terbi/e etme.

Tedkikat: Tedkikler; incelemeler, ara§tir-

malar.

Tedrici, tedriciyye: Derece derece, yava§

yava§.

Teemmiil: Etraflica dii§unme.

Teessiir: Te'sirlenme, te'sir kabul etme.

Tefasil: Tafsiller, aynnttlar.

Tefaviit: iki §ey arasindaki farkhhk.

Tefazzul: FazTletli olma, iistun olma.

Teferruk: Farkh olma, farklila§ma, aynl-

ma.
Teferriid: Yalniz kalma, tek olma; ben-

zersiz olma.

Teferrus: Firasetle anlama; dikkat ede-

rek, dti§unerek dogru bir §ekilde anla-

ma, sezme.

Tefessiid: Fesada ugrama; mahv olma,

yok olma, bozulma.

Tefhim: Fehm ettirme; anlatma.

Tefrid: Ferd kilma; tek yapma.

Tefrik: Ayirma, se9me; farkh kilma,
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olma.

Tefrika: Aynlma, ayrihk, farkh olma,

fark, ikilik, ^okluk; "Cem"' mukabili.

Tefviz: Havale etme, uhdesine verme;

Allah'a havale etme.

Tehalliif: Muhalif olma; uymazhk etme.

Te'hir: Geciktirme.

Tehiyye: Hazirlama.

Tekalif: Teklffler, mukellefiyetler.

Tekamulat: Tekamiiller.

Tekasiif: Kesifle§me.

Tekaza, takaza: Taleb, istek.

Tekelliim: Konu§ma.
Tekevviin: Olma, olusma, var olma.

Teklif: Yapilmasini emr etme; yapilmasi-

ni isteme.

Teklif-i ilahi: Allah'in kuldan bir §eyi

yapmasim istemesi, emr etmesi.

Tekvin: Viicuda getirme, yaratma.

Telakki: Alma, kabul etme.

Telattuf: Latifles.me, latif olma.

Telbis: Aldatma, hile yapma, §upheye sii-

riikleme, kan§tirma, bir §eyi oldugun-

dan ba§ka gosterme.

Telezziiz: Lezzet alma.

Telhis: Hulasa etme; hulasa.

Telkih: A§ilama, a§i yapma.
Telvin: Renk verme, boyama, salikin bir

halden bir hale girmesi, degi§mesi;

ziddi: Temkm.
Temaga-gah: Tema§a yeri.

Temeddiih: Kendi kendini medh etme,

ogiinme.

Temekkiin: Mekan tutma, yerle§me.

Temessiil: Bir §ekil ve surete girme.

Temevviic: Dalgalanma, dalga dalga

olma.

Temeyyiiz: Farkh olma, farkhla§ma, fark-

hhk, aynlma.
Temlik: Miilk olarak verme.

Temsil: Bir suret ve §ekle burundurme;

benzetme; ornek verme, sembolle soy-

leme, sembol.

Temyiz: Ayirma, aynlma.

Tenakus: Noksanla§ma.

Tenakiir: Birbirine yabanci olma.

Tenasuh: Ruhun bir bedenden diger bir

bedene gecmesi.

Tenasiil: Ureme, tiireme.

Tena'um: Nimet i9inde bulunarak rahat

etme.

Tenezziil: inme, alcalma.

Tenezziilat: Teneziiller.

Tenfis: Nefes verme, nefesi di§an verme,

nefeslenme, nefesini teneffiis etme.

Tenzih: Qirkinlikler ve noksanlardan ben
kilma; Allah'in her tiirlii noksanlardan

ve yaratilmi§lann vasiflanndan ben
olduguna inanip ikrar etme.

Tenzil: Tedrici olarak indirme, par9a

par9a indirme.

Teracim: Terciimeler.

Terakkiyat: Terakkiler; ilerlemeler.

Terekkiib: MUrekkeb olma; kan§ip bir-

le§me, meydana gelme.

Terettiib etmek: Ait olmak; alakadar

etmek.

Tersim: Resm etme, tasvir etme, §ekil

verme.

Tesamiim: Sagirmi§ gibi davranma, duy-

mamazhktan gelme.

Tesbih: Allah'i imkan alemine ait

hususlardan tenzih ve takdts etme;

"Siibhanallah" deme.

Teseffiil: A§agi inme.

Teselsiil: Zincirleme, zincirleme gitme.

Teselsiilen: Teselsiil halinde; zincirleme

olarak, pe§pe§e.

Tesettiir: Ortiinme, gizlenme.

Te'sirat: Te'sirler.

Teskin: Sakin kilma, yati§tirma.

Teslim: Selam verme, selamet isteyerek

dua etme.

Tesmiye: iki kilma, iki, ikilik.

Tesviye: Duz etme; diizgiin yapma.

Te§bih: Benzetme, kiyas etme; Allah'i ya-

ratilmi§lara benzetme.

Te§ebbiis: Yapi§ma, girisme.

Tesekkulat: Te§ekkiiller; meydana geli§-

ler, §ekillenmeler.

Te§mil: §amil kilma, §umulune alma,

yayma; i9ine aldirma.

Te§milen: Te§mil ederek; yayarak, i9ine

dahil ederek.

Te§ne: Susami§, arzu eden, istekli.

Te§ne-gan: istekliler.

Te§ri*: §eriat vaz' etme.

Te§rif: §ereflendirme.

Te§riken: Ortak ederek.

Tevabi': Tabi' olanlar; bir merkeze bagh
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olanlar; peykler, uydular.

Tevali: Birbiri arkasindan gelme,

Tevali-i zaman ile: Zamanla, zamanin
ge9mesiyle.

Teva'ud: Va'id etme; ceza ile korkutma,

tehdid etme.

Tevazzu 4
: Vaz' edilme, konulma.

Tevazzu'-i hass: Hususi sekilde konul-

ma, tesbit edilme.

Teveddiid: Sevgi, dostluk.

Tevcih: Yoneltme.
Tevecciihen: Tevecciih suretiyle.

Tevehhiim etmek: Var zannetmek.
Tevelliid: Dogma.
Tevelliidat: Tevelliidler; dogmalar, do-

gumlar.

Tevessii': Geni§leme.
Tevessiik etmek: Vesika ile isbatlanmak.

Tevfik: Muvafik ve mutabik hale getirme,

uydurma; Allah'in muvaffak kilmasi,

ilahi yardim ve hidayet.

Tevfikat: TevfTkler; Allah'in muvaffak

kilmasi, yardimlar.

Tevhid: Birle§tirme, bir kilma, birleme.

et-Tevhidii iskatu'l-izafat: "Tevhid, iza-

fetleri iskat etmektir."

Te'vil: Bir ayeti zahir ve a9ik

ma'nasindan ba§ka bir ma'na ile tefsir

etme.

Tevlid: Dogurma; meydana getirme.

Tevsi 4
: Geni§letme.

Tevsim: isimlendirme, ad koyma.
TEVVAB: Tovbeleri 50k kabul eden;

kullanna tovbe imkani veren; tovbe
edenleri bagi§layan.

Teyakkuz: Uyanikhk, dikkatlilik.

Te'yid: Kuvvetlendirme, saglamla§tir-

ma, destekleme.

Tezahiir: Zuhura gelme, zahire 9ikma,

meydana 9ikma.

Tezayiid: Ziyade olma, artma.

Tezebziib: Kararsizhk, tereddiid.

Tezelliil: ZelTl olma, kendini hor ve hakir

gosterme.

Tezyif: Alay etme.

Tibaat: Kitap basma.
Tiyn: Qamur, bal9ik.

Tiyn-i lazib: Yapi§kan 9amur.

Tiynet: Tiynet; yaratih§.

Tiyneten: Tiynet bakimmdan; yaratih§ ve

maya olarak.

Tiyni, tiyniyye: Tiynete ait; yaratih§la

alakali.

Timsal: Suret, resim, heykel.

Tufuliyyet: (^ocukluk.

Tugyan: Azginlik, itaatsizhk.

Tul: Uzunluk, boy; boylam.
Tulen: Uzunluguna, boyca; boylam baki-

mindan.

Tulu': Dogma.
Tu'm: Yiyecek, azik; tad, 9e§ni.

Turuk: Tanklar, yollar.

Tuyur: Ku§lar.

Tiirab: Toprak.

U

Ubudiyyet: Kulluk.

Ubudiyyeten: Ubudiyyet olarak; kulluk

geregi olarak.

Ufki: Bir satha paralel olan; yatay.

Ufkiyyen: Ufki olarak; yatay olarak, yere

paralel olarak.

Uhra: Ba§ka, diger.

Ukubet: Ceza, cezalandirma, azab.

Ukul: Akillar.

Ukus: Akisler.

Ula: ilk, evvel.

Ulema-i billah: Allah'i bilen alimler;

Allah'la bilen alimler.

Uluhiyyet:
,,

Allah"lik, ilahhk.

Ulii'l-azm: Bk. Ulii'l-azm.

Ulum: ilimler.

Ulvi, ulviyye: Yiiksek, yiice.

Uluvv: Yiikseklik, yiicelik.

Umur: Emrler; i§ler, hususlar.

Umk: Derinlik.

Unsur: Miirekkeb cisimleri meydana geti-

ren basit cisimlerin her biri; element,

madde.
Unsuri, unsuriyye: Unsura mensub, un-

surla ilgili.

Unsuriyyun: Unsura mensub, unsurla

alakasi olanlar; unsurcular.

Urefa: Arifler.

Uruc: Yukan 9ikma, yiikselme, mi'rac.

Usat: Asiler; Cenab-i Hakk'a asi olanlar,

itaat etmeyenler.

Usui: Asillar.
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Utarid: Merkiir.

Uyun: "Ayn M
lar; gozler, pmarlar.

U

Udeba: Edibler; edeb sahipleri.

UIu'1-azm: Nubiivvet ve risalet

vazifelerini biiyiik bir azim ve kuv-

vetle yerine getiren peygamberler isin

soylenir. Bunlar: Nuh, Ibrahim,

Mtisa, Isa ve Hz. Muhammed'dir.
tilu'l-emr: Emr s&hibi; amirler.

Urnem: Ummetler.
tlmem-i sabika: Ge9mi§ ummetler.

Umena: Eminler, emanete ehil olanlar.

Urnm: Anne; asil, esas, prensip.

Ummehat-i esma: Isimlerin anasi; ana
isimler, asil isimler.

timmet-i merhume: Rahmetle mujde-
lenmi§ iimmet.

Ummii'l-Kitab: Kitab'in anasi, esasi, ash.

Umniyye: Temenni, limit, istek, niyet.

tins: Unsiyet: ah§ikhk, yakinhk.

Lfnuset: Muenneslik, di§ilik.

Urcufe: Yalan, uydurma soz.

()§niyye: Su yosunlan.

Uzn: Kulak.

V

Vabeste: ...e bagh.

Vacib: Zaruri olan; olmamasi dusunu-
lemeyen.

Vacib bi'l-gayr: Gayr ile vacib olan; ba§-

kasiyla vacib olan.

Vacib bi'z-zat: Zatiyla vacib olan.

Vacibii'l-vucud: Viicudu vacib olan, var-

hgi zaruri olan; varhgi kendi z&tindan

a
olup ba§kasina muhta? olmayan.

VACID: Var olan, her §eyi var eden, icad

eden, varhgi kendinden olan; diledigi-

ni istedigi anda yaratan. Kendisinden

hi9 bir §ey gizlenemeyen.

Vahdani: Birlige Sit.

Vahdaniyyet: Birlik.

Vahib: Hibe eden; bagisjayan, bagi§layi-

ci.

Vahid, vahide: Bir.

VAHID: Bir olan, zatinda, sifatlannda ve
i§lerinde ortagi, dengi ve benzeri ol-

mayan, vahdet kendisiyle kaim olan.

Vahidiyyet: Vahidlik, birlik.

Vahidii'l-ayn: "Ayn' i bir.

Vahime: "Vehim" hassesi.

Vakia: Riiya.

Vakten-mine'l-evkat: Vakitlerden bir

vakit; her hangi bir vakit.

Vakt-i merhun: Miiddeti bilinmeyen

a
fakat beiirlenmis, bir zaman.

VALI: Mahlukati idare eden, yoneten.

Valid: Baba.

Valideyn: Valid ve valide: ana ve baba.

Varid: Gelen; i§e dogu§, ice dogan;

Hak'tan kula gelen feyz, ilham, hal.

Varid olmak: Gelmek, eri§mek.

VARIS: Varhklann ger9ek sahibi ve

varisi olan.

Varta: Qukur, u^urum, tehlike.

VASi 4
: Genishk veren; geni§ olan; bagi§-

lamasi ve rahmeti 90k olan.

Vassaf: Vasf edici, ogucii.

Vaz% vazi': Koyma, konulma, konulus,.

Vazi*: Al9ak, bayagi.

Veca': Agn, aci.

Vech, vecih: Cephe, ydn, taraf, bakrm,

yiiz, sflret sekil.

Vech-i hass: Hususi vecih, cephe, yon,

taraf.

Vech-i megru': Me§ru' sflret.

Veche-hu: Onun vechi.

VEDUD: Qok muhabbetli; 90k seven;

90k §efkatli, 90k sevilen.

Vehbi, vehbiyye: ilahi bagi§, vergi ile

alakah; AUahdan olan.

VEHHAB: Qok hibe eden; herhangi bir

hakka sahip olmayana bol bol ihsan

eden, bagi§layan.

Vehle-i ula: Ilk anda.

Vehm, vehim: Ihtimale dayanan zayif

bilgi; hisse dayanan ciiz'i bilgileri

elde eden gti9.

Vehmi, vehmiyye: Vehimle ilgili, vehme
ait; zanni, saglam bilgiye dayanma-
yan.

"Ve hiim yus'elun: "Onlardan hesap so-

rulur; onlar mes'uldiir" (Enbiya, 21/

23).

VEKIL: Vekalet eden; kendine siginanla-
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- n idare eden; idaresinde higbir kayda
ve §arta bagh olmayan.

Velayat: Velayetler.

Veled: Qocuk, ogul.

VELI, Veliyy: Emir sahibi, mii'minlerin

dostu, yardim edip dostlannin i§lerini

yoneten.

Vera: Ote, geri, arka.

Verese: Varisler.

Vesait: Vasitalar.

Vesavis: Vesveseler.

Vezn etmek: Tartmak.

Veznen: Tarti olarak, agirhk bakimindan.

Vicdan: Bulma; iq duygu, derunt idrak.

Vefir, vefire: Pek 50k.

Veladet, viladet: Dogma, dogum.
Vikaye: Himaye, muhafaza, koruma, esir-

geme; siper.

Viladet, veladet: Dogma, dogum.
Vukuat: Vak'alar.

Vusul: Vasil olma, erisme, ula§ma.

Viicikb: Vacib olma, zaruri olma, gerekli-

lik.

Viicud: Bulma, bulunma, var olma; var-

hk, cisim; beden.

Viicud-i zilli: Golge vucud.

Viicudat: Viicudlar; varhklar.

Viicuh: Vecihler, cihetler; bakimlar.

Viis
4
: Viis'at; takat, gu?.

Viis*at: Geni§lik; takat.

Viisul: Vasi olma, ula§ma.

Y

Yakaza: Uyamkhk.
Yakin: Kat'i, kesin bilgi; kat'iyyet.

Yakini, yakiniyye: Yakine ait; kat'i bilgi-

ye ait.

Yed: El.

Yed-i beyza: Hz. Musanin mucize olarak

gosterdigi parlak el.

Yed-i faile: I§leyen, yapan el.

Yed-i kabile: Kabul eden el.

Yedeyn: iki el.

Yekdiger: Birbirini.

Yemin: Sag el, sag taraf.

Yesar: Varhk, zenginlik; sol el, sol taraf.

Yetim: Yalniz, tek, e§siz; yetim.

Yevm: Giin; an.

Yubuset: Kuruluk.

Z

Zabt: Tutma, yakalama.

Za'f: Zayiflik, acizlik.

Za'feran: Safran.

Zahib: Bir fikre uyan, kapilan; bir fikri

benimseyen.

Zahife: Siiriingen.

Zahir, zahire: Goriinen, a9ik, belli,

a§ikar; di§, yiiz.

ZAHIR: Goriinen, varhgmda hi9bir

§iiphe olmayan; varhgi her§eyden

a§ikar olan.

Zahiri, zahiriyye: Zahirle alakali, zahire

ait.

Zahiriyyet: Zahir olma, zahire ciki§,

zahire ait olma.

Zahr: Sirt, arka; di§; Kur'an'in "zahr"i:

Zahir ma'nasi.

Zaif, zaife: Zayif, gu9siiz.

Zaid, zaide: Ziyade olan; eklenen, ilave

edilen, artan, liizumsuz, fazla; ma'nasi

olmayan (harf v.s.).

Zailat: Zdil olanlar; sona erenler, yok
olup gidenler.

Zakire-i miitefekkire: insanin dii§unme

giicii akhn hiikmiine tabi' olursa bu
giice "zakire-i miitefekkire" denir.

Zakire-i miitehayyile: insanin du§iinme

giicii "vehm"in hiikmiine tabi olursa,

bu giice "zakire-i miitehayyile" denir.

Zalim: Zulm eden; karanhk olan.

Zaliman: Zalimler, zulm edenler.

Zamair: Zamirler; gizli olan

yiizler, sirlar.

Zamir: Insanin gizli diisuncesi, sakladigi

sir.

Zat-i hiive hiive: Kendi kendinden ibaret

olan z^t.

Zatullah: Allah'in zati; zat-i ilahi.

Zeban: Dil, lisan.

Zebun: Zayif, gii^suz, aciz.

Zehab: Bir fikre zahib olma, kapilma.

Zekavet: Zeyreklik, ^abuk anlama.

Zekiyy: Zeki.

Zelle: Kiiciik giinah.

Zemm: Kotiileme.
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Zenb: Giinah.

Zendeka: Zmdiklik; dinsizlik, kafirlik.

Zerrat: Zerreler.

Zevahif: Siiriingenler.

Zeval: Sona erme, yok olma.

Zevat: Zatlar, kisjler.

Zevat-i kiram: Muhterem kimseler.

Zevk: Tadma; ma'nevi idrak anlayi§.

Zevkan: "Zevk" yoluyla ma'nen tadarak,

ya§ayarak.

Zevki, zevkiyye: "Zevk" ile alakah;

ma'nevi idrakle alakah.

Ziddan: iki ztd.

ez-Ziddani la-yectemian: iki zid biraraya

gelmez.

Zilal: Golgeler.

ZiU: Golge.

ZiH-i memdud: Meddolunmu§ golge.

Zilli, zilliyye: Golgeye ait, go*lge ile ilgili.

Zindik: Uluhiyet ve ahirete inanmayan;

miinkir, miilhid, dinsiz.

Zi-: Sahib.

Zi-hakk: Hak sahibi.

Zi-ruh: Ruh sahibi.

Zi-§an: §eref sahibi; §erefli.

Ziba: Giizel.

Zinet: Siis.

Ziya: I§ik.

Ziyadar: Ziyah, i§ikh, aydin.

Ziya-pa§: Ziya sacan.

Zuhur: Zahir olma, zahir olu§; gorunme,

ortaya cikma.

Zulmet: Karanhk.

Zulumat: Zulmetler, karanhklar.

Zuliim: Bir §eyi konulmasi gereken yere

koymayip, ba§ka yere koyma.

Zu'm: Zan, zannetme; yanh§ zan, kanaat.

Zunun: Zanlar.

Zu-: Sahib.

ZU'1-CELALI ve'l-iKRAM: Celal ve

ikram sahibi.

Zu-fimun: Fenler sahibi.

Zu'l-fikarat: Omurgahlar. a

ZU'L-KUVVETI'L-METIN: Pek cetin

kuvvet sahibi.

Zu'l-ma'i§eteyn: Hem karada, hem suda

ya§ayabilen hayvanlar.

Zu'l-viicud: Viicud sahibi.

Zubde: Hulasa, oz, en seckin.

Ziihal: Saturn.

Ziikur: Erkekler.

Ziikuret: Miizekkerlik, erkeklik,

Ziirriyyat: Zurriyetler; nesiller.

Ziiufiyet: (?).
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Fass-i §isi 90, 95, 99, 1 19, 178.

Fass-iUzeyri 185,291.
Fass-i Yunusi, 174.

Fass-i Ya'kubi92,291.
Fass-i Yusufi 98, 100.

Fihi Ma-fihl39, 141,312.

Fusfisul-Hikem 1-4, 86, 89, 97, 99, 104,

107,178, 179,187, 197,211.

Fusus §erhi, Bk. §erh-i Bosnevt
Fiituhat-i Mekkiyye 54, 80, 91, 95, 129,

133, 151, 157, 159, 178, 206, 207,

213,218, 271,286.
Gul§en-i Raz 34, 75, 168, 258.

in§aiid'd-Devair(Kitabii) 178-179.

Lemeat (Kitab-i) 2.

Mesnevi-i §enf 19, 21, 23, 25, 53, 57, 70,

85, 87, 125, 130, 133, 135, 137, 142,

188, 192, 199, 234, 238, 250-254,

262,273.
Mesnevi-i §erif §erhi (Ahmed Avni

Konuk) 133.

Misbahul-Hidaye 25.

Risale-i Ahadiyye 219.

Risale-i Gavsiyye 48 n. 1.

§erh-i Bosnevt, Fusus §erhi (Abdullah

Bosnevi)48n. 1,213.

Tecelliyat-i Mevsiliyye 178.

Tenezziiiat-i Mevsiliyye 313, 314.

Tefsir-i Fatiha Ha§iyesi 52.

Tenezziilat-i Mevsiliyye 313, 314.

Tefsir-i Fatiha H§§iyesi 52.

Terciime-i Hal ve Fazail-i §eyh-i Ekber
Muhyiddin Arabi 4.

Te'vil-i Muhkem 287.

Varidat(Kitab-i) 58, 159.

Zevra Ha§iyesi 78.



ISTILAHLAR VE BAZI KELiMELER iNDEKSI

Sbid-i edna 296.

acele 44, 49.

acem 154.

acz21, 124, 136, 141,205,208-211.
a?lik 153, 154.

a'dadll.

adalet 120.

a'del 95.

adem 7-9, 15, 42, 115, 151, 155, 170, 200,

201,245.
adem-i hakiki 8.

adem-i ihata 265.

adem-i i'tibari 8.

adem-i izafi8, 115, 234.

adem-i mahz 8, 9, 42, 151, 208, 209, 244.

adem-i mukayyed 8.

adem-i mutlak 8.

adem-i sirf 8.

adem-i tekerrur 234.

ademii'l-adem 6, 8.

ademu'l-viicud 8.

ademden ihrac 227.

adem-abad 209.

ademiyyet 8, 38, 39,209.
ademiyyet-i asliyye 15.

adem-i kebir 25.

Adem-i hakiki 13, 31, 32.

Memiyyet 13.

Ademogullannin efendisi 223.

adet72, 73,253, 254.

Adl231,290.
afak 153, 262, 266-268, 285.

afitab (Bk. gune§) 53.

afv 72, 73, 94.

agac 8, 32, 44, 130, 172, 193, 237, 240,

266, 295, 303.

agrSz-i nefsaniyye, nefsiyye 92, 100-102.

agyar 80, 239.

Ahadl38, 294.

ahadi211.

ahadis (Bk. hadis-i §enf) 3, 56, 79, 86, 87,

153.

ahadis-i kudsiyye (Bk. hadis-i kudsi) 153.

ahadis-i nefs 312.

ahadiyyet 12, 67, 89, 92, 110, 264, 295,

300.

ahadiyyet-i esmaiyye 17.

ahadiyyet-i kesret 15.

ahadiyyet-i mutlak 6.

ahadiyyet-i sirf 6.

ahadiyyet-i zat 6.

ahadiyyet-i zatiyye 92, 125, 265, 266,

269, 278.

ahadiyyetii'l-cem' 12.

Ahir 155, 156, 160, 234, 235.

ahir-i la-bidayet 6.

ahir zaman 213.

ahirler 130.

ahiret 36, 134-136, 190, 227, 255.

ahiriyyet 10, 159, 160.

ahkab80.
ahkam 17, 36, 41, 62, 68, 69, 71, 78, 79;

83, 84, 111, 115, 123, 138, 154, 166,

181; 195, 197, 214, 219, 223-226,

257,281.
ahkam-i imkan 131, 257, 281.

ahkam-i rabbaniyye 120.

ahkam-i §eriat, ser'iyye 214, 215, 218,

223.

ahkam-i vucub 131.

ahkam-i viicudiyye ve imkaniyye 267.

ahlak 34, 76, 78, 125, 167, 187, 247.

ahlak-i hamide 78, 167.

ahlak-i hasene 125, 230.

ahlak-i ilahiyye 79, 90, 175, 220, 221.

ahlak-i na-marziyye 78.

ahlalc-i zemime 125.

ahmak 86.

ahsen-i takvim 32, 57, 173.

ahval-i alem 140.

ahval-i berzah 78, 79.

ahval-i mevtiiya ittila' 35.

akarib 125.

akbelll9.
akdes 118.

akibet 103.

akide 93.
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akl (akil) Bk. ukul) 4, 6, 10, 14, 16, 30,

38, 53, 55, 70, 78, 82, 83, 86, 93, 97,

114,115, 121,123-125,127,139,

143, 144, 157, 160, 198, 203, 204,

239, 243, 244, 248, 251, 252, 260,

262, 285,310,311.
akl-ievveil2,31,46, 129.

akl-i fitri 26.

akl-i halki ve mtidbir 26.

akl-i kesif 164.

akl-i kiill 13,30-32, 46, 83.

akl-i maad 83.

akl-i maa§ 83.

akl-i mahz 137, 139.

akl-i nazan 100, 244.

akl-i selim 7.

aklin hiikmii 14.

akhn verasi 219.

akilsiz 133.

aktab 35.

aktar-i semavat 54.

akvam 93.

akvem 95.

ail, 96.

ala-yi illiyyin 14.

alamat-i viicud 9.

alamet-i nifak 290.

alan el 166.

alem (Bk. avalim) 2, 10, 29, 34, 36, 39,

53-55, 59-63, 76-79, 81, 107-111,

114,117-120,123,124,126,128,
130-134, 151, 158-166, 168, 169,

171, 172, 175-177, 198, 130-134,

151, 158-166, 168, 169, 171,172,
175-177, 198, 202, 205, 212, 244,

260, 262-265, 269, 271-273, 278,

288, 293, 306.

alem-i aliiret 135.

alem-i am&' 50.

alem-i anasir (ve tabayi') 28, 30, 126, 189.

alem-i batin 15.

alem-i berzah 33, 35, 76, 111, 125, 210,

306, 307, 308.

alem-i cann 35.

alem-i cismam-i unsuii 122, 255.

alem-i diinya 182, 195, 196, 207, 210.

aiem-iecsM 114, U5.
alem-i ecsam 12, 24, 33, 34, 1 1 1, 1 12,

125,126,314.
alem-i ekber 114.

alem-i eksef 122.

alem-i emr 15,281.

alem-i ervah 33, 34, 67, 101, 102, 111,

112,114, 259, 263,306.

alem-i esbab 254.

alem-i esma 15.

alem-i gayb 28, 53, 77, 85, 1 10, 160, 161,

163,281.

alem-i hakikat, 38.

alem-i halk, hilkat 25, 26, 249.

alem-i has 35.

alem-i hasr 210.

alem-i hayal 27, 28, 78, 111.

alem-i his 27, 35, 98-100, 103, 112, 145,

203, 204, 206, 207, 253, 272.

alem-i ibda' 281.

alem-i icmal 13.

alem-i insani 78, 115, 121.

alem-i kebir 266.

alem-i kelam 4.

alem-i kesafet 32, 141, 183, 290.

alem-i kesif-i dtinya 134, 144.

alem-i kesret 102, 237.

alem-i kevn (ve fesad) 36, 111, 166, 183,

221,250,311.
alem-i maddiyyat 123.

alem-i ma'na 12, 164, 281,

alem-i melekut 15,33,110,111.
alem-i mis^l 33-36, 67, 77, 78, 11 1, 238,

259, 263, 306.

alem-i miikevvenat 80.

alem-i nari hizanesi 135.

alem-i Nasraniyyet 71.

alem-i nurani 135.

alem-i nun hizanesi 135.

alem-i niifus 114, 115.

alem-i ruhani 145.

alem-i ruhaniyyat 115.

alem-i rumuz 12.

alem-i sani 15.

alem-i sifat 13.

alem-i simsime 54, 55, 157.

alem-i sttfli 199, 251.

alem-i sOret 28, 133, 164.

alem-i §ehadet 15, 23, 25-27, 35-38, 44,

61, 67, 68, 71, 73, 75-80, 82, 98, 100;

109, 112, 124, 132, 159, 161, 163,

189, 191, 203, 204, 206, 207, 214,

221, 235, 253, 259, 263, 272, 289,

291,306.
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alem-i §ehadi 158.

alem-i taayyunat 1 19.

alem-i tabiat 14, 83, 84, 101, 178, 189.

alem-i tabu 122.

alem-i tecelli 38.

alem-i ukul 114, 115,314.

alem-i ulvi 110.

alem-i unsuri 95, 96.

alem-i vahdet 12.

alem-i viicud 15.

alem-i zahir 29.

alemin muddeti 159.

alemin suretinin batmi 273.

alemlerin Rabb'i 271.

alihe 293.

alim 16, 93, 146.

alim (Bk. ulema) 143, 145-149, 172, 175,

295.

alim-i billah 283, 284, 295.

Alim 16, 17, 152, 197, 232, 235.

alimiyyet 154.

Aliyy 138.

aliyyin (melaike-i) 41.

Allah 11, 13, 23, 42, 46, 63, 64, 67, 89;

93,94, 103, 110, 113, 123, 127, 132,

134; 138, 151, 163, 166, 178, 183,

194, 210, 224, 226, 231, 234, 235,

237, 239, 243, 249, 262, 287, 291,

292, 295, 296, 300, 302-304.

AUah'da fani 302.

Aliah'i gormek 63.

Allah'in vechi 294.

Allah ile baki 302.

alti gun 50.

altin 4, 54, 55, 111,217,218.
altin kerpic 218, 219.

ama' 45, 46, 48.

am£i'-i merbub 125.

ama'-iRabb 125.

a'mal34, 35,76, 79, 125.

a'mal-i bedeniyye 90.

a'mal-i hasene 168.

a'mal-i insaniyye 78.

a'maM saliha 23, 79, 125, 230, 251, 306.

a'mal-i seyyie, kabiha 125, 306.

amel 84, 92, 228, 229, 285.

amel-i salih 229, 290, 308.

amm 69, 117.

amme-i mii'mimn 98.

an 10, 39, 77.

an-i gayr-i munkasim 197, 198.

an-i vahid 22.

anahtar 236.

anasir (Bk. unsur) 27, 46, 47, 51, 62, 1 1 1,

112, 121,235,268, 305.

anasir-i basita 35.

anasir-i evveliyye 47.

anasir-i kesife 51.

anasiz 59.

anka ku§u 273.

anthropoid 60.

arabl54, 181.

arabi261.

a'raf75.

a'ref-i enbiya 1, 45, 86.

araz, a'raz 35, 37-39, 76, 78, 83, 125.

anz 112.

arizi 189, 202, 252.

arif, arifln (Bk. urefa) 55, 77, 94, 234,

235, 239, 266, 267, 283, 284, 294.

arif-i Kird-gar 267.

arif-i muhakkik 265.

arifm-i billah 77.

arslan 293.

ar§ 46, 47, 49, 52.

ar§-i ilahi 47, 48.

ar§-i mecid 13.

ar§-i viicud 226.

arz 9, 28, 46, 47, 49-52, 54-60, 62, 79,

126, 157, 158, 272, 303, 305-307.

arz-i cism 103.

arz-i diinya 55.

asa 251, 252.

asar (Bk. eser) 10, 13, 17, 41, 61, 63, 115,

116,134, 174, 225, 232, 303.

asar-i ekabir 179.

asar-i ilahiyye 120.

asar-i rQhiyye 112.

asar-i sadira 232.

asar-i suret 85.

ashab (-1 kiram) 1, 215, 216, 224.

ashab-i kulub 101.

ashab-i §imal 162, 166.

ashab-i yemin 162.

asim 101.

asi94, 231.

asl,asill35, 223,232-235.

asl-i avalim 48.

asl-ihakiki 1,7,8,48.
asnam 258, 277, 293, 296, 299.
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asuman 53.

ask 140.

ask-i ekber 12.

a§ik 170.

at 293.

ata 19, 96, 162, 175, 194, 228-231, 236,

237, 242, 250.

ata-yi halis 228, 229.

ata-yi ilahi 96, 226, 227, 229, 231, 234,

242, 243,247, 251,253, 254.

at&-yi mukayyed 194.

ata-yi mutlak 194.

ata-yi padi§ahi 191.

ata-yi rahmani 225, 227, 229.

ata-yi nzk 194.

ataullah 181.

ata-yi zati 19, 20, 250-253.

ataya 182-184, 187, 191-198, 204, 205,

237, 246, 250.

ataya-yi esmaiyye 95, 134, 182, 183, 226,

231,253.
ataya-yi Uahiyye 134, 184, 187, 190, 204,

227, 233, 235, 236, 238, 242, 247,

248.

ataya-yi zatiyye 95, 181-183, 205, 226,

250.

ate§ (Bk. nar) 42, 46, 47, 51, 55, 80, 81,

112, 302.

a*tiyat204, 233, 241.

a'tiyat-i esmaiyye 204, 250.

a'tiyat-i ilahiyye 90.

a'tiyat-i zatiyye 204.

a'tiye 233.

atiyye-i zatiyye 183, 192.

atyeb-i kelimat-i ilahiyye 91.

av 262.

avalim (Bk. alem) 29, 30, 48, 54, 77, 104,

157-159, 254, 264.

avalim-i bi-nihaye 10, 27, 44, 45, 54, 132,

156.

avalim-i cismaniyye 120.

avalim-i na-mutenahiyye 157.

avalim-i sehadiyye 17, 47, 48, 52, 54,

158.

avam 35, 59, 159, 275.

ay 295.

a'yan (Bk. ayn) 80, 92, 94, 112, 115, 129,

143, 148, 187, 195, 200, 264, 279,

286.

a'yan-i esma 115.

a'yaiw e§ya 274.

a'yan-i gaybiyye 270.

a'yan-i kevniyye 251, 252.

a'yan-i mevcudat-i kesife 144.

a'yan-i mevcude 147.

a'yan-i tefasil 26.

a'yan-i sabite (Bk. ayn-i sabite) 5, 15, 17-

19, 21, 23, 24, 39, 68, 77, 80, 90, 110,

118, 129,155,181,183,185, 187,

193, 199, 200, 201, 204, 212, 221,

240, 243, 250-252, 263, 270, 281,

284.

a'yan-i sabite cenneti 80.

a'yan-i sabite-i e§kiya 81.

a'yan-i sabite-i suada 80.

Syat 152, 153.

ayat-i kur'aniyye 79, 191.

ayatullah, ayat-i ilahiyye 267, 285.

ayb 230.

aydinhk281,297.
ayinede rii'yet 207, 208.

ayine, ayna (Bk. mir'at) 1, 21, 33, 34, 42,

61,62, 65,67, 108, 109, 111, 114-

117,119, 123,129,131,157,158,
197, 205, 206, 208-21 1, 238, 240,

241,296-298,303.
ayine-i viicud 240.

ayn (Bk. a'yan) 18-22, 25, 31, 38, 91, 95,

108, 114, 115, 119, 128, 129, 131,

143, 165, 196, 199, 200, 210, 220,

221, 235, 241, 243-245, 267, 287,

294, 302.

ayn-i ahadiyye 124.

ayn-i ahiriyyet 155, 160.

ayn-i cem' 26, 279, 293, 305.

ayn-iensar 301,302.
ayn-i evveliyyet 155, 160.

ayn-i hayat 15.

ayn-i icmal 26.

ayn-i kafur 5.

ayn-i kesrette vahdeti mu§ahede 302.

ayn-i Mill 206, 233.

ayn-im^' 301.

ayn-i mekr 287.

ayn-i nefes 19, 156.

ayn-i safa239.

ayn-i sabite 15, 22, 23, 39, 40, 69, 72-74,

118, 145,184, 185,190,191,193,
196, 198-200, 206-210, 221, 223,

231, 236-240, 242, 251, 252, 284,
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290.

ayn-i umur 274.

ayn-i vahide 26, 36, 41, 42, 124, 168, 233,
235, 248.

ayn-i viicQd 7, 210.

ayn-i vucGd-i Hak 132.

ayn-i viicud-i insan 235.

ayn-i viicud-i mutlak 156.

ayn-i zaide 131.

ayn-i zat 4.

ayne'l-yakin 15, 167.

aynii'l-mutlak 6.

aym 11, 16, 17, 25, 34, 37, 42, 45, 64, 82,

109,111,118,131,143, 144, 153,

155, 156, 232-235, 237, 239, 240,

250, 262-264, 274-276, 279, 306.

ayniyyet 21, 29, 64-66, 144, 153.

ayniyyet-i hakiki-i istilahi 65.

ayniyyet-i hakikiyye 65.

aynhk25, 30, 110.

a'za 62,95, 121,268, 295.

azab 80,81,216, 225.

azab-i ahiret 190.

azab-i diinya 190.

azab-i ebedi 167.

az§b-i edna 190.

aztb-i ekber 190.

azhar 9, 63,112,114.
azot 35, 47, 62.

bab-i sefaatm fethi 223, 224.

bab-i taayyiinun fethi 223.

babasiz 59, 159.

bade'z-zuhOr 44.

bahr-i ahadiyyet 301.

bahr-i bi-payan 177.

bahr-i hayat 26.

bahr-i muhit 47, 51, 274, 275, 291.

baka 25, 162, 302.

baka-billah77,302.

bakf 104, 254.

bal 227.

ba's 61.

Bari 194.

basar 13, 16, 53, 70, 76, 128, 149, 152-

154, 165, 169, 170, 172, 197.

basar-i basiret 98.

basar-i hissi 9.

basariyyet 169.

basira41.

Basit 36.

Basir 16, 17, 152, 197, 232, 245, 260,
275, 276.

basiret 97, 287, 288, 291-293.

basiret gdzti 147.

bast 162.

batil 8, 258.

batil-i hakiki 8.

batil-i mutlak 8.

Batm 160, 161, 163, 170, 172.

batin 11, 16, 34, 39-43, 63, 76, 99, 100,

102, 108,110,111, 123, 128, 130,

140, 143-145, 158, 161, 163, 166,

167, 172, 174, 175, 182, 212, 214,
218-220, 223, 225, 227, 229, 234-

236, 261, 264-266, 268-271, 273,
276-278, 281-284, 305-310.

batinm batmi, 111.

batinin batinin batmi 111.

batiniyyet 42, 262, 263, 269, 273.

batn261.
batn-i ahadi ve cem'i 304.

batn-i zemin, arz 304, 308, 309.

bed'-i sani 15.

beden, ebdSn 4, 25, 29, 121, 268.

Bediresirleri215.

bela, beiay3 78, 188, 189.

behayim 248.

ben 167, 168,310.
bendelik 196.

bent be§er 60.

berazihl2,58.
berazih-i uhreviyye 107.

berzah 8, 1 1, 23, 34, 35, 58, 75, 76, 78,

111,125,131.
berzah-i ahir 35.

berzah-i cSmi' 13, 95.

berzah-i ewel 12, 35, 36.

berzah-i kubra 12.

berzah-i sani 15, 35.

berzah-i sani-i melekfltt 75.

berzahiyyet 33, 35, 111.

berzahu'l-berSzih 12.

besmele 89, 97.

be§ mertebe 67.

be§er57,80, 124,129.

be§eriyyet71.

beser mertebesi 135.

bevStm(Bk. batm) 281, 282.

bev^tin-i ilahiyye 211.
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beyne'n-nefy ve'l-isbat 11.

beyne'n-nevm ve'l-yakaza 98.

beyt (beyit) (Arapca:) 45, 54, 124, 129,

157, 210.

beyt (beyit) (Farsca:) 2, 19, (Mesnevi), 21

(Mes.) 23 (Mes.), 25 (Mes.) 34 (Gul-

sen-i Raz), 53 (Mes.), 57 (Mes.), 62
(RubaT), 70 (Mes.), 74, 75 (Giilsen-i

Raz), 85 (Mes.), 87 (Mes.) 87, 108,

113, 121 (Rubai), 127, 130 (Mes.),

135 (Mes.) 137 (Mes.), 142 (Mes.),

154, 163, 167, 168 (Giilsen-i Raz),

170, 177, 189 (Mes.), 192 (Mes.),

196, 199, (Mes.), 215, 222, 223, 225,

230, 234 (Mes.), 238 (Mes.), 240,

250-255 (Mes.), 256 (Gulsen-i Raz),

262 (Mes.) 267, 268 (RuMi), 273
(Mes.), 294, 298, 305, 307.

beyt (beyit) (Tiirkce:) 74, 87, 105, 113,

142, 215, 227, 298.

beyt (kalb) 310, 311.

beyt-i Huda 298.

bi-aynihi 244.

bi-hasebi'l-esma 305.

bi-hasebi'l-hakika 1 14.

bi-hasebi't-taayyiin 114.

bi-zatiha, bi-zatihi 33, 200.

bi-haya230.
bi-illet251.

bi-itibar-i lskat ve isbat 12.

bi-kiyas 238.

bi-keyfiyyet 67, 82.

bi-nak§ 273.

bi-nihaye (Bk. na-miitenahi) 68, 118.

bi-nihaye avalim 132.

bi-renk 67.

bi-suret 19, 35,45,66, 156.

bi-tekeyyuf238.

bil-asale 134.

bil-fiil 8, 18, 122.

bi*l-ful ma'dum 17-19, 245.

bi'l-gayr vacib 243, 245.

bi'l-hilafe 134.

bi'l-kuvve 8, 18, 116, 122, 243, 270.

bi'l-kuvve mevcOd 17, 19, 203, 205, 236,

243, 245, 269.

bi'z-zat61, 158.

bi'z-vacib 243, 244.

bi'z-zat ve bi'l-gayr viicubun isbati 243.

bila-ca'1 18.

bila-i'tibar 6.

bila-me§iyyet 18.

bila-tagayyur 8.

bim-tebdil 8.

bidayet-i hilkat 45, 47.

bihar-i evveliyye 59.

bilmek2,202.
birlik 7.

bi'set-i seniyye 71.

bostan-i Huda 199.

bo§luk 7.

bu'd 49, 101,307.

bu'd-i ma'nevt 101.

buhar 9, 37, 66, 112, 150, 153, 253, 309.

buharat-i hav&iyye 47.

buhar-i latif 110, 150.

buhar-i nari81, 173.

bulut9,45,66, 110, 112, 150, 153, 309.

burhan 198, 199.

butlan 260.

butOn 16, 211, 260, 263, 265, 266.

butunu'l-butun 6.

buz 7, 9, 41, 45, 66, 1 12, 156, 164, 244,

246, 253, 309.

burudet!9,41, 122, 126.

cahim 78.

caill7.

ca'l 17, 18.

cam 19, 45, 156.

cami' 4, 13, 31, 32, 34, 36, 42, 67, 71, 82,

98, 107, 113, 119, 120, 122, 123, 125,

128-131, 134, 135, 138, 147-149,

166, 168, 172, 174, 224, 233, 259.

cami'-i cemi'-i esma ve sifat 14, 30, 93.

cami'u'l-ezdad 64.

camiiyyet 114, 149.

can 25, 62.

Cebbar 228, 230, 292, 293.

ceberut, ceberiiti 67, 166, 292.

cedd 130.

cebir, cebr 19-22.

cehl,cehil2,21,154,235.

cehennem 52, 70, 75, 77-81, 135, 166,

167.

cehennem-i cismani 78, 79, 81.

cela 134.

Celal, celali46, 91, 162, 166, 188, 189,

224, 289, 290, 309.

celal-i kudret-i ezeliyyet 26.
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Celil 162, 234, 235.

celts 292.

cem' 202, 211, 278, 279, 283, 287, 288,

298, 307.

cemad, cemadat, cemadi 28, 57, 58, 62,

70, 74, 75,86,112,117, 122,135,
272.

Cemal, cemali 10, 62, 91, 108, 162, 168,

188,189,289,290,309.
cemal-i Hak 101.

cemal-i hikmet-i ezeliyyet 26.

cemal-i mutlak 188.

cemal-i vahdet 217.

cemal-i zat, zati 6, 10, 114, 307.

cem'i 211.

Cemil 160, 162, 165, 234, 235.

cem'iyyet 107, 123, 136, 138, 165-167,

169, 172, 189.

cem'iyyet-i Adem 137.

cem'iyyet-i esmaiyye 62, 138.

cem'iyyet-i ilahiyye 119, 122, 123, 165.

cem'iyyet-i selase 123.

cem'u'l-cem' 12, 67.

cenabet 290.

cenan 101.

cennat-i a'mal 94.

cennat-i sifat 79.

cennat-i zat 79.

cennet 52, 55, 56, 70, 75, 77-80, 94, 101,

135, 166-168,298.
cennet-i cismani 80.

cennet-i ervah 80.

cennet-i zat 32.

cesed, ecsad, 62, 76, 114, 115, 117, 172,

173v 266, 268, 278.

cesed-i Adem 171.

cesed-i be§eri 34.

cesed-i miisevva 115, 122, 131, 163, 249.

cesed-i unsuri 76, 234.

cevab 76.

cevahir-i basita 1 10.

cevahir-i esma ve sifat 12.

cevahir-i miicerrede 9.

cevamiu'l-kelim 158, 282, 283, 300.

cevazib-i cemaliyye 283.

cevher 37, 38, 82.

cevher-i akli 34.

cevher-ibasit21, 110.

cevher-i cismani 34, 111.

cevher-i evvel 11.

cevher-i mucerred-i akli 34, 111.

cevher-i miitehayyiz 37.

ceza 72, 73.

cihanm cam 121, 268.

ciharen 277.

cila61, 114, 115, 117.

cinn, cinni 54, 135.

cins ve fasil 263.

el-cinsii maa'l-cins 166.

cirm-i sagir 114, 166.

cism, cisim 4, 24, 25, 37, 40, 43, 120,

144, 145, 169, 268,281.

cism-i hayvan 112.

cism-i kiill 126.

cism-i miirekkeb-i maddi 34, 111.

cism-i nami-i hass 37.

cism-i unsuri 34.

cismani 67, 78, 125, 145, 204, 205.

cismaniyyet 78, 92, 163, 165, 169, 258,

265, 272.

cismiyyet 37.

circir 80.

cud 1,95, 225.

ciihud 166.

ciimle-i asabiyye 248.

ciind-i ervah 25.

ciinud-i mucennede 25.

ciisse281.

cuz' 17, 82, 165, 166, 169, 186, 233.

ciiz'-i nan 135.

ciiz'-i nuri 135.

ciiz'-i sagir 120.

cuz'iyyat 10, 16,31,71,94, 95, 109, 113,

114,154,197,222,264.

c,akerlik 137.

9amur 51, 56, 58, 108, 220, 221.

cekirdek 8, 32, 44, 172, 266, 303.

5erkes 154.

ces,m-i ruh 98.

ce§m-i zahir 97.

?iftlik 273.

90cuk babasinin sirndir (Bk. veled

babasinin sirndir) 236.

9omlek9i 65.

9un u 9ira 2.

dabbe, devabb 133, 158.

dad-i ilahi 19.
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dai288, 293.

daire-i ahkam 78.

dakayik71.
dal 130.

dalai, dalalet 4, 30, 82, 85, 251, 258, 310.

dam-i hayaiat 199.

dar-i ahiret 78, 79.

dar-idiinya 55,157.
dar-i naim, daru'n-naim 80, 210.

Darr 39, 194,292.

da'va3. 140, 141, 142.

da'va-yi i§tirak 68.

da'va-yi rubfibiyyet 309.

da'va-yi teferrud 30.

da'vet 70, 93, 277-282, 287, 288, 290-

293,304,307-309.

da'vet-i furkaniyye 277.

da'vetullah 287.

dehr 86.

Dekuki kissasi 133.

delail-i akliyye 84.

delalet 290, 308.

delil-i akli244.

deniz (Bk. derya, bahr) 273, 302.

derece, derecdt 79, 101, 1 10, 150, 189,

208,209, 301.

derecat-i ilim 83.

derece-i kemal 280.

derece-i refta 302.

dergah-i §eh 87.

derinlik 37.

derk-i esfel 163.

derya 84, 274, 300-302, 305.

derya-yi bi-nMye 305.

derya-yi zat-i mutlak 311.

deve 293.

devr 48-50, 59, 151, 157, 213, 297, 299.

devr-i hayvani 52.

devr-i nebati 52.

devr-i silluri 59.

devre50,51,80.
devre-i ciiz'iyye 50.

devre-i fetkiyye 50.

devre-i kiilliyye 50.

devre-i maiyye 50, 52.

devre-i nariyye 50.

devre-i nebatiyye ve hayvaniyye 50-51.

devre-i ratkiyye 50.

devre-i turabiyye 50-52.

dil'-ieyser31,56, 173.

di§ 172.

diyk 289.

dide-i haySl 98.

dimag237.
dimag-i ademT 62.

dimag-ifa'ail.

din (Bk. edyan) 72, 73, 92, 93, 96, 258,

278.

din-i atik 92.

din-i hak 93.

din-i islam 92.

dtn-i muhammedi 92, 280.

dirayet 285.

divar-i niibiivvet 217.

diyet 302.

Dost 113.

dua 22, 94, 97, 102, 103, 190, 191, 193,

227, 278, 304, 307.

dua-yi fiili 22.

dua-yi lafzi 22.

duhan-i ziyadar 156.

duman 45-47,-457.

duvar 217-219.

dugiim 274, 305.

dunya 34, 35, 53, 136, 190, 216, 227, 292.

durre-i beyza, dtirretiil-beyza, inci 13, 46.

eb'ad-i sel^se 37.

ebeden 8,24,151,264.
ebedi 10, 48, 131-133, 156, 158-160.

ebediyyet 80.

ebedul-abad 265.

ebeveyn 32.

ebrac53.
ebtan-i butfln 6, 1 12, 1 14, 281, 283.

ebfl'l-ervalil3,31.

ecel 158, 160, 249.

ecma* 1, 77, 90.

ecram 27, 47, 53, 55.

ecram-i bi-nihaye 233.

ecram-i semaviyye 158.

ecsam (Bk. cisim) 33-35, 41, 48, 53, 55,

77, 111, 145, 257.

ecsam-i kesif 75.

ecsam-i sulbiyye 126.

ecsam-itabiiyye41,42, 124, 161, 163.

ecsam-i uzviyye 51.

ecsam-i uzviyye-i ibtidaiyye 5 1

.

ecza-yi alem 166, 168, 169.

ecza-yi ferdiyye 47.

ecza-yi kevn 26.
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ecza-yi zaman 186.

edeb 101, 137, 139, 140, 142, 175, 259,

260.

edib (Bk. udeba) 144, 175.

ednas-i tabiiyye 290.

edvar-i erbaa 52.

edyan(Bk.din)89,92,93.
edyan-i kadime 280.

efal (Bk. fiil) 5, 27, 34, 47, 63, 68, 69, 79,

95, 205, 222.

efal-i hamidel75.
efal-i hasene 79.

efal-i ilahiyye 27, 133.

efal-i saliha ve taliha 308.

efal-i zemime 174.

efendil88, 196.

efham-i zaife ashabi 103.

efkar312.

eflak (Bk. felek) 12, 62, 121, 268.

efrad 35.

efrad-i alem 158.

efrad-ihadis 132.

efrad-i insjiniyye, ademiyye, be§er 32, 54,

67, 81-83, 113, 132, 133, 149, 158.

ehl 96.

ehl-i alem 283, 292, 305.

ehl-i arz 54, 55.

ehl-i azaim 181.

ehl-i bela 224, 225.

ehl-i beyt 96.

ehl-i bidayet 162.

ehl-i bu'd 69.

ehl-i Celal 290.

ehl-i Cemai 290.

ehl-i cennet 80, 81.

ehl-i cehennem 80, 81.

ehl-i cMn 137.

ehl-i din 99.

ehl-i ezvak 182.

ehl-ifelsefe 124, 171.

ehl-i fen 48, 51.

ehl-i gaflet 79.

ehl-i gayb 310.

ehl-i hakayik 258, 259.

ehl-i hakikat 48, 98, 125, 157, 212.

ehl-i havass 275.

ehl-i hayret 299, 302.

ehl-i hey'et 44, 47, 50.

ehl-i hicab 174, 178, 307.

ehl-i huzur 186-188.

ehl-i iman 163.

ehl-i irfan 31, 104.

ehl-i kemal 79, 216, 299.

ehl-i ke§f 44, 74, 174, 271, 272.

ehl-i kitab 56, 92, 173.

ehl-i kurb 69, 84.

ehl-i kiifr 163.

ehl-i mah§er 224.

ehl-i miika§efe 35.

ehl-i nazar 242, 243, 246, 271.

ehl-i nihayet 162.

ehl-i suluk31, 162.

ehl-i §efaat 224.

ehl-i §irk 80.

ehl-i takyid 2.

ehl-i tasavvuf 64, 111, 112.

ehl-i tavassut 162.

ehl-i tefsir 56, 58.

ehl-i tevhid 113.

ehl-i zahir 96.

ehl-i zeka 104.

ehlullah 101, 102, 196, 204, 237-239,

. 248.

ehlullah istilahl 302.

ehliillahin avami 239.

ekabir-i enbiyS 97.

ekmel36, 119.

ekmel-i mahlukat 108.

ekmel-i vech 32.

eksef 112, 161.

eksef-ikesif6, 109.

ek§ef 196.

el 295.

elektrik 47.

elest 113.

elhamdii-lillah 194.

elsine-i enbiya 288.

elsine-i teracim 152.

eltaf 164.

eltaf-i latif6,44, 110.

eltaf-i eltaf-i latif 109.

emanetl37,290,291.
emanet-i Hak 272.

emanet-i ilahiyye 62, 70, 76.

emem 92.

emin (Bk. umena) 144.

emlak-i ilahiyye 47, 52.

emr, emir 14, 26, 43, 109, 287.

emr-i ademi ve izafi 245.

emr-i amm-i mii§terek 264.
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emr-i da'vet 70.

emr-i hass-i miimeyyiz 264.

emr-i izhar 14.

emr-i icad 14.

emr-i ilahil 14, 115, 141,219.
emr-i radi 291.

emr-i i'tibari, nisbi 39, 160, 305.

emr-i kulli 143, 144, 147-149.

emr-i kulli-i ma'kul 143, 145, 146, 173.

emr-i nefsani 87.

emr-i teklifi 291.

emr-i vucud 3, 42, 68, 81, 115, 151, 210,

211,278,279.
emr-i zuhur 135.

enaniyyet 296, 308-310.

enaniyyet-i miiteayyine 311-313.

enaniyyet-i vehmi 313.

enbiya (Bk. nebi, peygamber) 1, 12, 14,

34, 63, 68, 70-72, 83, 84, 89-94, 98,

99, 104, 113, 127, 153, 176, 178, 188,

211-214, 217, 220-223, 225, 285,

290,312.
enfas 125, 160.

enfus 267, 268, 285.

enniyyat 313.

enva' 155.

envar (Bk. nur) 1,35,53,94.
envar-i ilahiyye 120.

erbab (rablar) 307-309.

erbab-i fen, funun 51, 237, 244, 260, 280,
285.

erbab-i fenn-i hey'et 157.

erbab-i fikir ve nazar 37.

erbab-i hassa 141.

erbab-i irfan 190.

erbab- 1 muka§efat 25.

erbab-i miiteferrika 79, 292.

erbab-i ukiil 2.

erkek 247.

ervah (Bk. ruh) 25, 26, 30, 31, 33-35, 55,

67, 111, 120, 124, 126, 127, 202, 234,

235, 238, 263, 270, 282.

ervah-i akliyye 125.

ervah-i aliyye-i ktilliyye-i melekiyye 102.

ervah-i cinniyye 120.

ervah-i ciiz'iyye 314.

ervah-i enbiya ve evliya 182.

ervah-i havaiyye ve nariyye 126.

ervah-i kiimmel 235.

ervah-i latife 161, 164.

ervah-i melaike 121,268.

ervah-i melaike-i miiheyyeme 125.

ervah-i mevta 33.

ervah-i miiheyyeme 125.

ervah-i nefsiyye 125.

ervah-i §eyatin 120.

ervah-i ulviyye 27.

Erhamii'r-rahimin 8 1

.

erkan-i erbaa 42.

erkan-i tabiat41.

erzak 29.

esbab-i adiyye 25 1

.

esbab-i gma 254.

esbab-i nikmet 254.

esbab-i ni'met 254.

esbab-i zahiriyye 40.

esbab perdesi 255.

esedullahil-galib (Hz. Ali) 114.

eser (Bk. asar) 13, 143, 144, 162, 310.

eser-i hayat 36.

eser-i ilim 5.

eser-i kevni 242.

esfel-i safilin 14, 32, 109, 114, 306.

esfel-i safilin-i tabiat 248.

"esir" 233.

esirler215,

esma (Bk. isim) 1, 5, 10, 11, 13, 15, 17,

20, 26, 32, 36, 39, 62-64, 68, 69, 82,

91,93-95, 107, 110, 113-115, 118,

120, 122, 129, 132, 134, 136, 137,

139,141,142,151,166,170-172,
174, 182, 193, 194, 202-205, 208-

210, 212, 214, 224-228, 231-236,

239, 242, 250, 253-255, 257, 259,

262-264, 269-27 1 , 276, 287, 288,

291-293, 296, 297, 301, 303, 304,

307, 309.

esma-i bi-nihaye 1, 119, 270.

esma-i celaliyye ve cemaliyye 162, 165,

166, 290-292.

esma-i ciiz'iyye 197.

esma-i efal 194.

esma-i hassa 136.

esma-i husna 16, 108, 114, 115, 227.

esma-i ilahiyye 38, 61, 108, 1 13, 120,

123, 124, 131, 137-143, 159, 165,

169, 174, 181, 197, 210, 212, 221,

223-226, 232, 236, 257, 259, 265,

270, 278, 279, 283, 284, 306.

esma-i kevniyye-i kulliyye 12.
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esma-i miiteferrika 292.

esma-i rububiyye 125.

esma-i tenzihiyye 195.

esma-i zatiyye 232.

esma hadimleri (Bk. hademe-i esma) 251.

esmanin temeyyiizii 233.

esmaullah 232.

esmak 59.

esmak-i gudrifiyye 59.

esrar (Bk. sirr) 103, 104, 177, 204, 239,
314.

esrar-i arziyye ve semaviyye 31.

esrar-i esma ve sifat 238, 239.

esrar-i Hak 167, 223.

esrar-i ilahiyye 3, 104.

esrar-i ilahiyye-i zatiyye 218.

esrar-i rububiyyet 307-309.

esrar-i ulum 314.

esrar-i viicud 25.

estar-i cismaniyye 313.

E§'ariyye 243.

e§bah-i cismaniyye 34.

e§car (Bk. §ecere) 54, 79.

eshas 35, 147, 148, 152, 154, 155, 162.

e§has-i kesife 27.

eskal 19, 34, 41, 49, 111, 156, 274.

e§kal-i latife 33.

esmel 1, 289.

esref-i mahlukat 43.

e§ref-i mevcudat 108.

e§ya (Bk. §ey) 5, 8, 10, 15, 25, 28, 30, 38,

45, 49, 54, 61, 64, 68, 89, 104, 119,

121, 158, 161, 212, 225, 242-244,

258, 275, 303.

e§ya-yi hariciyye 14, 15.

e§ya-yi kesife 9.

e§ya-yi kevniyye-i miicerrede-i basita 67.

e§ya-yi kevniyye-i murekkebe-i latife 67.

e§ya-yi miirekkebe-i kesife 67.

e§ya-yi samite 272.

esjanin ayni 294.

e§yanin hakikati viicud-i Hak'tir 313.

etvar (Bk. tavr) 28, 46, 58, 63, 243.

etvar-i hilkat 46, 50.

etvar-i vucudiyye 238.

evham (Bk. vehm) 83, 85, 100, 102.

evliya (Bk. veli) 12, 14, 23, 28, 34, 63,

85,86, 94, 98,113, 179,188, 199,

211,212,214,215, 222,223,235.
evliya-i kamilin 97.

evliya-i muhammediyyin 295.

evliya-i §eyatin 85.

evliya-yi vakt 286.

evliyaullah96, 101, 120.

evsa* 77, 289.

evsaf-i hakkiyye ve halkiyye 122.

evsaf-i rabbaniyye 211.

Evvell55, 156, 234, 235.

evvel-i la-nihaye 6.

evveliyyet 10, 155, 156, 159, 160.

evvelliyyet-i mukayyede 155, 160.

eyvan-i alt 137.

eza 153, 154.

ezdad (Bk. zid) 47, 51, 234, 235.

ezel, ezelen 8, 24, 133, 151, 155, 185,

196, 216, 223, 231, 236, 251, 254,

264,265.
ezeli 10,48, 115, 130, 131-133, 158-160,

221.

ezelu'l-azal 5.

ezeltyyet 155.

ezmine-i ibtidaiyye 59.

ezvak (bk. zevk) 63, 99, 104, 142, 177-

179, 181,223.
ezvak-i enbiyS 176.

ezvak-i hayvaniyye 70.

ezvak-i ruhaniyye 164.

fa'al 166.

facir 308-310.

fahm 47.

fail 126, 183, 228, 247, 248, 311.

fail-i hakiki293.

faka225.

fakir 231.

fakr31.

fanil6, 104,113, 254.

farisi 4.

fark 283, 288, 293, 298, 307.

f§sidat77.

fass 103, 108, 131.

fazail-i cuz'iyye 216, 217.

fazl215,216, 224, 225.

fehm 6, 236, 237,261,262.
fehm-i ilahi 104.

felasife, feylesof 84, 124, 127, 237, 244,

260, 285, 297.

felasife-i islamiyye 124.

felek (Bk. eflak) 12, 54, 130, 157.

felek-i sabitat 12.
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felek-i §ems 313, 314.

feleku'l-hayat 12, 15.

felek-i velayetii'l-mutlaka 11.

fenn 55, 70, 123, 124, 127, 260.

fena37, 80, 162, 220, 302.

fena-fillah77,302,312.

Ferd 39.

ferd 186.

fesad 37, 39, 83, 136, 139, 191, 264.

fetret 257.

Fettah 64.

feylesof (Bk. felasife).

feyezan 92.

feyz 1, 26, 33, 94, 103, 109, 117, 118,

225 242.

feyz-i akdes 11, 109, 110, 118, 182, 250,
251.

feyz-i cudi 181.

feyz-i daim 117.

feyz-i hayat 26.

feyz-i mukaddes 11, 111, 118, 183, 250,
251.

feyz-i rahmani 39.

feza 7, 27, 41, 45, 46, 48, 52, 53, 81, 156,

158.

feza-yi bi-nihaye 44, 132, 133, 156, 264.

feza-yi la-yetenahi, na-mutenahi 7, 10, 44,
48, 156, 233.

fikh312.

fisk 3, 139.

fitrat-i insaniyye 314.

fidye216.

fiil (Bk. ef81) 4, 23, 26, 40, 234, 243, 252,

254, 282, 290.

fiil-italih 308.

fiilen izhar 243.

fikirl09, 283, 285.

firak 143.

firaset 85, 86.

fitne 32.

fosfor 62.

fukar^-i talibin 285.

Furkan 277-279, 281,287.
fiicur309,310.

furuat 135.

fiituh 64.

fuyuzat 86, 235.

gaib-i mutlak 5.

Gaffar 132, 141, 228, 230, 276.

gafr277, 278, 282,310.
Gafur 141.

gam 235.

gant 13, 109, 150, 151, 155, 171, 182,

202, 205.

Gam 171.

garbiyyun 14.

gassal 239.

gayb, guyub 5, 34, 77, 85, 1 1 1, 160, 161,

163,214, 281,282,313.
gayb-ihakiki281.

gayb-i hiiviyyet 5.

gayb-i imkani 36.

gayb-i izafT5, 281.

gayb-i masfln 6.

gayb-i mechul 6.

gayb-i meknun 6.

gayb-i muhali 36.

gayb-i mutlak 6.

gaybu'l-guyub 5.

gayb-dan 140.

gaye 208, 209.

gSye-i hilkat 70, 83.

gayetii'l-gayat 6.

gayr (Bk. agyar) 18, 21, 23, 25,27, 43,
128, 129, 150, 201, 220, 235, 245,
258, 259, 276.

gayr-i alim-i billah 283, 284.

gayr-i arif 284.

gayr-i kamil (insan) 113.

gayr-i malum 161, 164.

gayr-i ma'ruf 311.

gayr-i mec'ul 1 18, 1 19, 193, 200, 237,
243.

gayr-i muhdes 243.

gayr-i miicella 108, 117.

gayr-i miiftekir 150.

gayr-i mutenahi 155, 156, 160, 232.

gayr-i zi-ruh 36.

gayn 16, 17, 21, 24, 25, 27, 34, 37, 42,

43, 64, 111, 143, 144, 152, 210, 234,
237, 239, 240, 244, 246, 263, 266,
274, 277.

gayret 257, 294.

gayriyyet 11, 21, 25, 30, 31, 46, 64, 66,

68, 110, 153, 239.

gayriyyet-i hakikiyye 65.

gayriyyet-i hakiki-i istilahi 65.

gayriyyet-i i'tibMyye 44.

gayriyyet-i liigavi 65.
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gayriyyetnikabi46.

gaz42, 47,112.
gazab, gadab 160-162, 235, 257.

gece (Bk. leyl) 5, 45, 276, 277, 282.

gina 152.

gina-yi mutlak 205.

gina-yi zati 155.

giybct 230.

goril 60.

g61ge(Bk.zill)9, 64,65, 122.

g6niil312.

g6zlll,128, 129, 169,295.
gdzbebegi 128, 129.

g6zliiler255.

gurur 174.

giil81.

gumiis 55, 111,217,218.
gumii§ keipi9 218, 219.

gttnah 142, 301.

gUnes (Bk. aTitab, sems) 50, 273, 295.

gundiiz (Bk. nehar) 276, 277, 281, 282.

Habibim 32, 69, 84, 92, 292-295.

Habir61, 158.

habis, habisat81.

hac 105, 290.

hadd, hudud 7, 8, 37, 38, 64, 258, 259,

261,263-266,269, 272,279.
hadd-i fasti 34, 111.

hadd-i icad 118.

hadd-i uluhiyyet 269.

hademe-i esma (Bk. hadim-i esma) 226.

hadd-i zati 37.

HSdi 1, 31, 83, 85, 98, 166, 232, 251, 288,

290,291,306.
hadid 47.

hadim (-i esma) 94, 226, 227, 229, 247,

251,253.
hadis-i serif (Bk. ahadis) 22, 25, 43, 47,

52, 53, 80, 85, 89, 91, 98, 99, 102,

103, 109, 129, 141, 158, 162, 164,

190, 217, 221, 230, 236, 249, 261,

283, 284, 308,311,313.
hadis-i kudsi (Bk. ah&dis-i kudsiyye) 43,

61,79,130,169,189,302.
hadis-i nebevi 85.

hadis-i nefs 312.

hadis-i sahih 125.

hadis 66, 131, 132, 146-154, 161, 164,

165, 169, 198,250.

hadis-i daim-i ebedl 132.

hadis-i ezeli ve ebedi 132.

hadisu'l-viicud 6.

hafa 39, 43.

hafaii'l-hafa6.

Hafid288.
Hafiz 194.

hafriyyat 58.

Hakk 3, 11, 17, 20-22, 24-26, 45, 89, 90,

92, 96, 99, 101, 104, 118, 119, 121-

124, 128, 129, 131, 132, 137-139,

147, 149, 151-156, 160, 162, 164-

166, 168-172, 174, 175, 189, 197,

198, 200, 201, 203, 206, 209, 211,

214, 219, 221, 222, 231, 233, 238,

239, 241, 242, 245, 258-260, 262-

265, 267-272, 274-277, 282, 286,

293-297, 299, 302, 303, 305, 306,

308,310.
Hakk-ihakiki6.
Hakk-i latif 144, 170.

Hakk-i MSlik 107.

hakk-i ma'rifet 124,

Hakk-i mutlak 158, 206, 207, 301.

Hakk-i miiteayyin 167.

Hakk-i pinhan 258.

Hak-perest 113.

Hakk'm lisanlari 272.

Hakk'in viicud-i na-mutenahisi 243.

hakayik (Bk. hakikat) 1-3, 12, 15, 32, 63,

68, 86, 91, 94, 100, 103, 104, 110,

113,118, 121,122, 125, 128,155,

162, 176, 179, 187, 197, 204, 205,

212, 221, 223, 239, 260, 264, 280,

314.

hakayik-i alem 129, 130, 165, 169, 172.

hakayik-i esmaiyye 281, 287.

hakayik-ie§yS91, 127.

hakayik-i ilahiyye 95, 1 10, 119, 21 1, 289-

291,301.

hakayik-i ilmiyye 118.

hakayik-i imkSniyye 125.

hakayik-i ma'kOle-i kiilliyye 169, 170,

173.

hakayik-i miimkinat 122.

hakayik-i miitebayine ve mutekabile 278.

hakayik-i miitemeyyize 233, 263.

hakayik-i selase 123.
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hakayik-i ulviyye 125.

hakayik-i viicubiyye ve imkaniyye 95,

212, 220, 235.

hakayik-i viicudiyye 95.

Hakem 231,290.

hakikat (Bk. hakayik) 1, 4, 14, 15, 31, 32,

36, 37, 41, 42, 62, 63, 68, 74, 76, 82-

84, 86, 90,91,94, 95, 103, 112, 113,

121, 122, 124-126, 128, 129, 131,

138, 142, 145, 146, 157, 163-169,

174, 208, 209, 220, 221, 231-234,

237, 238, 240-242, 244, 246, 260,

267-262, 273, 276, 285, 289, 290,

306, 310, 313.

haMkat-i Adem 13, 31, 141.

hakikat-i camia-i berzahiyye 96.

hakikat-i esmaiyye 235.

hakikat-i hakikiyye 8.

hakikat-i hatmiyye 135.

hakikat-i iblis, iblisiyye 30, 31.

hakikat-i imkaniyye 122.

hakikat-i insaniyye 15, 27, 30, 31, 46, 67,

113, 131, 163.

hakikat-i kiilliyye-i ilahiyye 123, 309.

hakikat-i ma'kiile 143, 145-147.

hakikat-i mechul 12.

hakikat-i melaike-i kiram 27.

hakikat-i muhammediyye 13, 15, 29, 43,

66, 83, 94-96, 99, 103, 107, 129, 177,

178,211,221,223, 224.

hakikat-i §ahsiyye 30, 76, 83.

hakikat-i vahide 41, 124, 127, 146, 152,

154, 155, 189, 233, 265, 266.

hakikat-i vucud 2, 6, 64, 164, 274.

hakikat-i vucud birdir 301.

hakikat-i zatiyye 237.

hakikatu
,

l-hakayik6, 12, 119, 122, 223.

Hakim 93, 228, 229.

hakim-i mutlak 167.

hai,haien98,238.

hal-i agahi 13.

hal-i istigrak 13.

hal-i yakaza 98.

hala41,46.
halat212.

halayik 229, 250.

Hahk39, 65,132, 267, 269.

halikiyyet 65.

hali 21.

halife97, 128, 133, 134, 136-138, 144,

161, 163, 165, 168, 169, 172.

halife-i ula 25, 84.

halife-i ruy-i zemin 84.

halifetullahfi
,

l-arzl37.

halik 258,313.
halk 3, 26, 39, 43, 45, 46, 48, 50, 56, 58,

61,62, 89, 90, 108, 115, 119, 123,

125, 126, 128, 129, 132, 138, 139,

142,151,157, 158,160, 162, 165,

172, 173, 201, 210, 21 1, 221, 260-

262, 273, 275, 299.

halk-i cedid 38, 39.

halk-i cesed 58.

halk-i evvel 12.

halk-i kesif 150.

halk - mahlukat 45.

halk-i zahir258

halktan halka olan hamd 90
hamakat 85.

hamd 30, 89, 90, 97, 172, 175, 194,

269, 272.

hamd-ifiili90
hamd-i hali 90.

hamd-i kavli 89.

hamd-i mutlak 194.

hamd u sena 89.

hame-i mesnun 58.

hamiz-i kibrit 38.

hamid 89, 90, 270, 272.

Hamid 220.

hamil-i esrar 246.

haram 227, 248.

hararet (Bk. sicakhk) 41, 44, 45, 47-49,

55, 112, 122, 126, 156.

hareket 7, 8, 15, 16, 27, 28, 37, 38.

hareket-i devriyye 297, 299, 300.

hareket-i §evkiyye-i ruhaniyye 126.

harf220.

hariku'l-ade 254.

haricte zuhur 24, 25, 30, 33, 1 1 1, 1 18,

151, 154.

hark 24, 33,36, 67, 111,302.

hark-i adet 240, 253.

hasais-i kevniyye 91.

hasar 283,285.
hased92, 166.

hass69, 117.

hassa-i enbiya 85.

hassanin hassasi 239.
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hassanin hassasinin hiilasasi (ziibdesi)

239.

hassa-i hassasinin hiilasasinin ayn-i safasi

237.

hassa-i hassanin hiilasasinin suzulmu§u

239.

hassasiyyet 37.

hSsse-i basar 34.

hastalik 153, 154.

ha§r 135.

ha§r-i ecsad 59, 159.

hateml, 108, 131, 136,213.

hatem-i asgar 213.

hatem-i ekber 213.

hatem-i enbiya 71, 99, 178, 212, 214, 215,

220, 221,225.
hatem-i evlad 246-249.

hatem-i evliya 86, 90, 209, 211, 214, 215,

217-219, 222, 223, 225, 235, 286.

Mtem-i evliya miskati 178, 213, 214.

hatem-i kebir 213.

hatem-i nubiivvet 215.

hatem-i rusiil 209, 211, 212, 214, 215,

218,219, 222,223, 225.

hatem-i sagir 231.

hatem-i velayet miskati 211, 220, 222.

hatem-i velayet-i muhammediyye 211.

hatir-i hakkani 85.

hatie,hauat301.

hatm 234.

hatm-iebedt 134-136.

hatm-i evliya 235.

hatm-i muvakkat 135, 136.

hatm-i velayet 222.

hatmiyyet 218, 223, 246-248.

hatt-i istiva 55.

hattat 14.

hattatiyyet 14, 43, 1 16.

hava45,46, 112, 126, 166.

hava-yi nan 80.

hava-yi nesimi 21, 50, 253.

havass 6, 9, 35, 62, 127, 268, 275.

havass-i evliya 85.

havass-i batine, zahire 120, 121, 161.

havass-i hamse-i zahire 36.

havass-i mu'minin 85.

havass-i zahiriyye-i insaniyye 24, 120.

havf 160-162.

havatir 101.

havatir-i nefsaniyye 101.

Havva-yi hakiki 32.

haya46, 230.

hayai, hayaiat 5, 32, 33, 79, 97, 102, 111,

199, 206-208, 217, 238, 255, 272,

285, 294, 297, 298, 300, 305.

hayai-i munfasil 33.

hayal-i muttasil 33.

hayai-i miin'akis 206.

hayai-i zSil 39.

hayaiat-i iiahiyye 276.

hayat 15-17, 29, 30, 36, 49, 70, 74, 75,

143-149, 152-155, 170, 173, 197,

227, 302.

hayat-i cavidani 74.

hayat-i dunyeviyye 86.

hayat-i ebediyye-i kalbiyye 75.

hayat-i hakikiyye 12, 302.

hayr, hayir 83, 255.

hayr-i sirf 139.

hayrat 90.

hayret 78, 124, 205, 208, 210, 281, 297,

299-301,307.

hayret-i mahmflde 298, 299, 301.

hayret-i mezmume 298.

hayvan, hayvanat 24, 28, 34-37, 43, 51,

52, 57-60, 70, 74, 75, 105, 1 12, 1 17,

122, 135, 139, 158, 173, 189, 249,

263,268,269,271,272.
hayvan-i natik 263, 268, 269, 271.

hayvanat-i adimetii'l-fikarat 59.

hayvanat-i berriyye 51.

hayvanat-i ibtidaiyye 47, 59, 173.

hayvanat- i kisnyye 51, 59.

hayvanat-i miikeyyise 59.

hayvanat-i na'ime 51, 59.

hayvanat-i zu'l-mai§eteyn 59.

hayvaniyyet, hayvanhk, 37, 57, 139, 268,

290.

hayy 16, 17, 36, 143, 145, 146, 148.

Hayy 93, 146, 152, 174, 197, 232, 260.

Hayy-i la-yeimlt 74.

hayyat (Bk. yilan) 125.

hazain-i cud ve kerem 93.

hazain-i esmaiyye 132, 136.

hazain-i gayb-i ilaht 28.

hazain-i iiahiyye 70.

hazain-i uluhiyyet 134.

hazarat-i esma 67, 232.

hazarat-i hamse 240.

hazarat-i iiahiyye ve kevniyye 241.
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hazin231.

hazine, hazain 26, 43, 90, 95, 96, 131,

133,134, 193,195, 197, 198, 231,

233, 235, 251,265.

hazine-i gayb 24, 230.

hazinedar 231.

hazret (Bk. hazar&t, mertebe, merStib) 85,

97, 103, 104, 122, 177, 237, 240-242,

244.

hazret-i cem' 15.

hazret-i ervah 240.

hazret-i Hak 137.

hazret-i Mssa240, 241.

hazret-i icmal 13.

hazret-i ilahiyye 227, 233.

hazret-i ilmiyye 92, 129, 259.

hazret-i ilmiyye-i i'ahiyye 77.

hazret-i imkaniyye 122, 123, 125.

hazret-i insan 67, 112, 113.

hazret-i irtisam 15.

hazret-i misal 240.

hazret-i rububiyyet 15.

hazret-i sehadet 68-70, 77, 83, 91, 1 19,

182, 238, 240, 255, 274, 280, 281,

306, 308.

hazret-i §ehadiyye 160.

hazret-i ubudiyyet 178.

hazret-i uluhiyyet 15, 259.

hazret-i vahidiyyet 122, 123.

helak 258, 301, 302, 310, 313.

helal 227, 248.

hesab 226.

hesti, hest4, 113.

hesti-i mutlak 6.

hesji-i sade 6.

hesti-i sirf 6.

hevacis 101.

heva78',87, 294, 308.

heva-yi nefis 74,310.
heves 140.

hevesat-i nefsaniyye 308.

heyakil-i hayvaniyye 247.

heybet46, 162, 292.

hey'et-i be§eriyye 85,

heykel 55, 76, 163, 247, 268, 306.

heyuia44, 125, 156.

heyula-yi kainat 44.

hifz-i meratib 308.

hikd 166.

hibetullahl81,235,236.

hibret61, 158.

hibret-i ilahiyye 77.

hicab 53, 161, 164, 165, 167, 168, 209,

217, 235, 239, 255, 257, 276, 296,

304,307.
hicab-i enaniyyet 174.

hicab-i nurani 164.

hicab-i taayyiin 174, 299.

hicab-i zulmani 164, 310, 313.

hicabat-i ceiaiiyye 307.

hicabat-i keserat 104, 268.

hicabiyyat-i tabiiyye 291.

hicabiyyet 294.

hidSyet 1, 4, 143, 166, 251, 284, 291.

hikem (Bk. hikmet) 3, 90, 91, 93, 98, 99,

100, 103, 104.

hikem-i ilahiyye 1, 104.

hikem-i rabbiniyye 300.

hikmet (Bk. hikem) 72, 82, 89, 91, 93, 99,

103, 108,115, 143, 171, 172, 177,

191, 229, 242, 243, 248, 254, 283.

hikmet-i ahadiyye 248.

hikmet-i ameliyye 91.

hikmet-i ilahiyye 107, 108, 143, 144, 175,

177, 181.

hikmet-i ilmiyye 91.

hikmet-i nefsiyye (nefesiyye) 181.

hikmet-i subbuhiyye 257.

hikmet-i tabiiyye 15, 51, 112.

hilafet25, 141, 165, 168, 169, 172, 183,

213,223, 286.

hilafet-i ilahiyye 58.

hilim 120, 166.

hilkat60, 136,213.

iilkat-i Adem 56, 121, 142, 173, 174.

hilkat-i beser 58.

hilkat-i e§y£ 104, 257.

hilkat-i semavat ve arz 48.

hilye-i saadet, §erif 98.

himmet, himem 93-96, 186, 188.

his 38, 39, 144, 219.

Mta 123, 141, 155, 172, 288.

hizane-i ahiret 134, 135.

hizane-i dunya 133, 134, 135.

hod-perest 113.

hokka 126, 144.

Hu67.
hubb61.
hubb-i diinya 3.

hubb-i enaniyyet 173.
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hubb-i riyaset 92.

hubb-izuhur44, 48, 126.

huciib-i nuraniyye 161, 164.

huciib-i zulmaniyye 161, 163, 278.

Huda-perestlik 294.

hudud-i zatiyye 37.

hudus 6, 10, 19, 37, 93, 132, 147, 148,

150, 154, 156, 159, 160, 169, 203,

204.

hukub 80.

hulasa, hiilasa (Bk. Ziibde) 62, 63, 108.

hulasa-i mevcudat 128.

hulefa (Bk. halife) 99, 141, 142.

hulefa-ira§idin213.

hulk 213.

hulud 80.

hulul 25, 126,237.
hur,hM55, 125,167.

hurma agaci 58, 75.

hurma agacmin telkihi (a§ilanmasi) 215,

216.

huriif 126.

hususat-i zatiyye 154.

huzu' 94.

huzur 61, 158, 186, 187, 241, 309.

huzur-i izzet 56.

huzuzat-i nefsaniyye 174, 292.

hiiccet 136.

huccet-i baliga 4, 69, 23 1 , 290.

hucerat51,59.
hiikema 15, 36, 86.

hiikm (hukiim) (Bk. ahkam) 21, 22, 24,

143-149, 167, 169, 170, 173, 174,

185, 196, 231,289, 308,314.
hiikm-i ezeli 243.

hiikm-i ilahi 109, 117.

hiikm-i kiilli 23, 24.

hiikm-i kiilli-i icmali 2 1 , 24.

hiisiin 154.

hiiviyyet 42, 261-263, 265, 266, 268, 288,

294,310.
hiiviyyet-i ahadiyye 288.

hiiviyyet-i batme 269.

huviyyet-i Hak 248, 293.

hiiviyyet-i mutlaka 288.

idlal 30, 31, 86, 166, 297, 307, 308.

ikab73,226.
mtiba' 157.

istilah, istilahat 8, 79, 111, 120, 212, 303.

istilah-i kavim 119.

istilah-i muhakkikin 54, 65, 74.

istilah-i muvahhid 65.

istilah-i sufiyye 4, 15.

itlak 66, 109, 246, 259, 272.

ltlak-i zati 160.

itlak kaydi303.
izhar 14, 22, 26, 29, 43-46, 82, 108, 110,

116,117, 134, 137, 171,263; 307,

309,310.
izhar-i kemal 25.

ibad-i hass 79.

ibadet, ibadat 90, 138, 257, 284, 293, 295.

ibadet-i zatiyye 137, 138.

ibadullah310.

ibdai56.

iblis-i vehm 32.

ibtidaU9, 158,159.

ibtida-i hilkat 43.

ibrahimi (kadem-i, kalb-i) 212.

ibrani261.

icabet 190, 278.

icad 10, 16, 19, 27, 39, 63, 114, 115, 117-

119, 129, 130, 160, 161,243.

icad-i adem 243.

icad-i ilmi ve ayni 130.

icad-i vucud 243.

icmal66, 116,265-267.

icmal libasi 221, 222.

ictima'-i ziddeyn 64.

i9 19, 172, 250-252.

i'dam 39, 63, 243.

idrak6, 25, 33, 38, 61, 109, 121, 124,

127, 161, 164, 183, 185, 207-210,

271,284,285.
idrak-i ukul 121.

ifaza 26, 58, 94, 130, 151, 154, 221, 223,

227.

ifaza-i vucud 20, 257.

ifrad 275, 276.

iftikar 141, 150, 152, 155, 161, 169-171.

iftihah 156.

iftitah-i vucud 155.

iftitak48, 49, 52,157.

igva, igvaat 30, 100.

igva-yi Iblis 56.

igva-yi vehm 33.

ihata 11, 77, 127, 128, 136, 138, 154, 157,

263, 264, 266, 269, 270, 278, 292,
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293.

Mta-i ciiz'iyye 127.

ihbarat-i ilahiyye 152, 153, 310, 311.

ihbat 173.

"ihbitu" 56.

ihdas 150.

ihrac 307.

ihsan 95.

ihticab46, 161,163,

ihtilacat-i biirkaniyye 47.

ihtilaf-i isti'dad 93.

ihtilaf-i §erSyi' 70.

ihtirak 53.

ihtiyar27, 139, 140, 141.

ihvan-i saf& 143.

ihya63, 162.

iki el (Bk. yedeyn) 161, 162, 165, 168,

188,226,228-231,247,251.
ikilik210,275.

ikrar 166.

iktiza-yi zat, zati 10, 1 1, 13, 18, 20, 21,

24, 40, 69, 74, 95, 151, 156, 157, 238,

250.

iktizaatl7, 18,41,118.
ilah 229, 269, 294-297.

il3h-imec'ul300.

ilSh-i mukayyed 296.

ilah-i mu'tekad ve muhayyel 284.

ilah-i mutlak 296.

ilahi(eyAllahim)303, 304.

ilahiyyet 107, 129, 297.

iiahlar257.

i'lSm98, 199,201.

ilham28, 85, 86, 103, 191,311.

ilhamat-i ilShiyye 312.

ilka, ilkaat 84, 98, 102, 103, 107, 199,

237, 239.

ilka-i Hak 102.

ilka-i SubbflhilOO, 102.

ilka&t-iilmiyye85.

ilka at-i §eytSniyye 101.

illetlO, 14, 18,114.

illet-i gaiyye 1 14.

illet-i izhar 19.

illet-i vticud 14.

illiyyet 18.

ilm, ilim (bk. ulum 2, 5, 11, 13, 16, 20,

21, 40, 70, 83-86, 91, 92, 97-100,

103,110,116, 120, 126, 129,131,

137, 138, 170, 173, 182, 184, 196-

204, 206-212, 220, 221, 231, 234,

235, 237-240, 243, 266, 283, 285,

287 302
ilm-i billah 209, 215, 216, 301, 302.

ilm-i erctil 248.

ilm-i Hak 83, 146, 185, 187, 196, 201,

236, 263, 276.

ilm-i hakiki 86.

ilm-i hey'et 49, 52.

ilm-i hikmet 42.

ilm-i icmali 116, 198,202.

ilm-i ilahi20, 22, 71, 110, 118, 131, 155,

184-187, 191, 193, 195, 196, 199-

201, 206, 208, 221, 238, 242, 250,

301.

ilm-i insan 146.

ilm-i lediinni 84, 86.

ilm-i mahluk 200.

ilm-i mutlak 1 1

.

ilm-i muzaf 203.

ilm-i mtistehas&t 58.

ilm-i nafi' 218, 219.

ilm-i risalet 71, 72, 93, 277, 280.

ilm-i sifati ve esmai 202, 203.

ilm-i §eriat215.

ilm-i tasavvuf 86.

ilm-i tecellt 14.

ilm-i tevhid 104.

ilm-i zanni ve vehmi 86.

ilm-i zaid 203, 204.

ilm-i zat, zati 6, 201-203.

ilm-i zati-i icmali 203.

ilm-i zevk ve §uhud 161, 164.

ilm-i zevki (ve halt) 61, 142, 158.

ilim ma'luma tabi'dir 20, 44, 197.

iltiyam24, 33, 36, 67, 110, 111.

imam 16, 97, 272, 273.

imatn-i valid-i ekber 175, 176.

imaii 56, 69, 92, 133, 166, 198, 199, 229,

259, 260, 285, 306.

iman-i ezelT 29 1

.

iman-i yakini 260.

imate 63, 162.

imdad 93-96, 1 15, 223, 235, 283.

imdad-i feyz 74.

imkan31, 131, 152,244.

imtidad 48, 53.

imtihan 69.

imtina-i viicub 244.
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imtizac 26.

imtizacat-i kimyeviyye 47.

in'am 230.

inas 26, 59.

inayet 199, 200, 201.

inayet-i ezeliyye 2.

inayet-i ilahiyye 200.

inbat 56, 57.

inbisat 55, 68.

infial 17, 26.

inhilal 76.

in'idam 37, 74.

in'idam-i suret 73, 76.

inkihar-i keserat 77.

inkisam33, 36, 111, 149.

inkiyad 72, 73, 92, 97.

ins 54.

insaf dinin yarisi 179.

insan 17, 21, 27, 35, 36, 40, 43, 44, 51,

55-60, 62, 68, 69, 74-76, 78, 82, 1 13,

114,117, 120,128-130, 132, 133;

135, 145, 148, 149, 152, 158, 159,

163, 173, 184,188,189, 208,210,
247-249, 263, 266-271, 306.

•

insan-i hadis 130.

insan-i kamil 2, 61-64, 67, 68, 70, 74,

105, 113, 123, 128, 129, 131-138,

161,162,165,169,183, 199,249,
291,312.

insan-i kebir 44, 62, 119, 120, 158.

insan-i nakis 68, 135.

insan-i sagir 44.

insaniyyet 82, 147-149, 154, 155.

intiba'42,157.

intiha 158-160.

intikam 72, 224, 292.

inzal 90.

ip, iplik 274, 303-305.

irade 13, 16, 18, 21, 27, 37, 38, 43, 70,

141, 144, 146, 149, 154, 155, 170,

197,198,243,291.
irani 97.

irfan2,4, 105,280.
irsal-i rustil 68-70.

ir§ad 104, 182,310.

irtibat 147-150, 154.

irtibat-i iftikar 150.

Isa'mn nefesi 223.

isbat 239.

isbat-i §irk 259.

isb^t-i vucub 242.

Isevi (kadem-i, kalb-i) 212.

Iseviler 296.

ishaki (kadem-i, kalb-i) 212.

islam 92.

ism, isim (Bk. esma) 4, 16, 36, 63, 64, 95,

96, 109, 112, 122, 123, 136, 138-141,

150-152, 162, 174, 196, 197, 202,

204, 220, 225, 232, 233, 236-238,

240, 242, 251, 253, 257, 259, 261,

262, 284, 288, 289, 292, 303, 306.

ism-i asli 128.

ism-i a'zam 13, 94, 138, 166.

ism-i cami' 11, 63, 103, 104, 123, 127,

132, 136, 163, 183, 205, 249, 291.

ism-i cami'-i ilShi 1, 94.

ism-i Celal 291.

ism-i Cemal 291.

ism-i ciiz'i 291.

ism-i has 90, 195, 208, 231, 235, 237,

238, 250, 265.

ism-i imhi 12, 138, 193, 197, 288.

ism-i kullt 110, 113, 197.

ism-i lakabT 128.

ism-i miibarek 113.

ism-i sifati ve esmai 20.

ism-i stibuti ve selbi 5.

ism-i tenzih 194, 195.

ism-i zat 113.

iskolastik 14.

isneyniyyet 30, 46, 239, 257.

israren 277.

istiare 64, 302.

isticla 134.

isti'dad, isti'dadat 2, 18-22, 40, 41, 48, 68-

72, 76, 92-94, 99, 100, 109, 116, 117,

154, 169, 174, 182, 184-187, 190,

191, 193, 195-197, 200, 204-206,

208, 233, 237, 238, 242, 243, 246,

248, 250, 251, 262, 271, 277, 280-

282, 284, 285, 290, 291, 306, 312.

isti'dad-iali20.

isti'dad-i ciiz'i 187, 193.

isti'dSd-i ciiz'i-i hadis 243.

isti'd^d-i ezeli 80.

isti'dad-i gayr-i mec'ul 18, 23, 40, 1 17,

197, 205.

isti'dad-i kttlli-i kadim 193, 242.

isti'dad-i mec'ul 40, 90, 117, 1 18.

isti'dad-i mec'ul-i vticudi 117.
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isti'dad-i siifli 20.

isti'dad-i zati 21-24, 76, 1 17, 1 18, 196.

isti'dadat-i be§er71.

isti'dad^t-i fitriyye 13.

isti'dadat-i gayr-i mec'ul 90.

isti'dadat-i zatiyye 22, 40, 154, 161, 178.

istidlal, 1, 78, 152, 153, 157, 167, 171.

istidlalat-i fenniyye 81.

istigfar 94, 278, 283, 284, 307.

istigrak 10, 68, 313.

istigrak-i cemal-i zati 10.

istigrak-i cemali 11.

istihale, istihalat 9, 40, 46, 48, 51, 57, 58,

60,112,253,280.
istihalat-i miitevaliyye 9.

istihlaf 133, 134, 165, 168, 285, 286.

istihmk209, 298,311.
istihza: 153, 154.

istikamet 166.

istiklal-i viicud 68.

isti'la 166, 174.

istimdad 26, 225, 235.

istinad 151.

istilam97.

istitar33, 79, 162.

isyan 141, 142.

i§ 234.

i§arat-i kevniyye 191.

i§aret 25.

i§aret-i hissiyye 24, 1 10, 144.

i§§ret-i kimyeviyye 38.

i§tiai 302.

i§tiyak 170.

itaat92, 99, 100.

itab 136, 137.

ifam 153.

i'tibar, i'ttbarat 6, 8, 12, 16, 20, 22, 24-26,

42, 63, 65-67, 73, 109, 247, 293, 298,

299.

i'tibMt-i akliyye 93.

i tidai 63, 64, 68.

i'tikad28, 78, 98, 140.

i'tilaf 25.

i'tiraz 139.

ittihad 25, 126.

ittika 172, 292.

ittisal 238.

izafat (Bak. izatet) 7, 114, 232, 246, 252.

izafat-i nefsaniyye 75. ;

.

izafet, izafe 11, 66, 68, 146, 153, 154.

izafi42,293, 303.

i'zaz 162.

izdMc 26,31,311.
izmil62.

Ka'be 163, 298.

"kabe kavseyn" 13.

Kabiz36,39.

kabil, kavabil 95, 109, 118, 119, 122,

183.

kabiliyyet, kabiliyyat 12, 13, 18-22, 48,

83, 93, 117, 169, 182, 193, 249-252,

257.

kabiliyyet-i asliyye 23.

kabiliyyet-i evvel 12.

kabiliyyet-i ezeliyye 70.

kabiliyyet-i kesret 12.

kabiliyyet-i tekellum 40.

kabiliyyet-i viicOdiyye 21.

kabiliyyet-i zatiyye 19, 22, 41, 68, 69.

kabiliyyet-i zuhur 15.

kabir78.

kable'z-zuhur 43, 44.

kabuk (Bk. ki§ir) 19, 250-252.

kabfll 37, 242.

kabz 162.

kabza 175, 176.

kadeh-i viicud 307.

kadem 161, 164, 212, 246.

kadem-i §is 246.

kader21,23,24, 185, 190, 191.

kader-i ma'lfim 70, 23 1

.

kadin 55,247,248.
kadim 10, 17, 20, 66, 132, 145-147, 150,

158-160, 197, 198, 202, 250.

Kadir 17, 197,232.

kadiriyyet 154.

Kadir 152, 197.

kadr310,311.
kadr-i mii§terek 39.

Kafdagi273.
kafir, kafirler 3, 69, 84, 135, 189, 230,

251, 258, 259, 278, 304, 307, 309,

310.

kafur-i ebyaz 55.

Kahhar 39, 72, 224, 225, 307.

kahr 72, 189,225.
kahr-imahz 188.
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kainat 14, 39, 60, 77, 132.

kalb, kulub 1, 3, 28, 62, 78, 87, 89-91, 94,

99-104, 129, 134, 143, 177, 181, 195,

199, 212, 224, 227, 237, 250, 268,

283,310,312.
kalb-i be§er 57, 79, 94.

kalb-ihakayik8,31.

kalb-i insani311.

kalb-i mii'min 268.

kalb-i pak 107.

kalb-i stt 312.

kalb-i sanevberi 91.

kalb gozii 97.

kalb mertebesi 311.

kalem 126, 144.

kalem-i a'la 13, 126.

kalem-i evvel 13.

kalem-i icad 25.

kalem-i kaza 143.

kalsiyum 47.

kamer (Bk. ay) 54.

kamil, kamilan, (Bk. kummelin) 22, 31,

34, 54, 68, 83, 90, 94, 113, 176, 215,

216, 301.

kamilin ruhu 33.

kamin 109.

kan d5k. (Bk. sefk-i dima') 136, 139, 141.

kanaat 188.

kanat 28.

kandil 52, 53.

kanun55,214.

kanfin-i §er' 249.

kanun-i tekSmul 60.

karbon 35,62, 111.

karabet 96, 97.

karabet-i ma'neviyye-i rtihiyye 97.

karabet-i suriyye-i tiniyye 97.

karabet-i suretiyye-i diniyye 97.

kariniyen 60.

karanhk (bk. zulmet) 5, 281, 297, 299.

karn 71.

kartal 293.

ka§if-i esrar-i ilahiyye 56.

katip 126.

katre-i baran 29.

kavabil-i alem 119, 122.

kavSid-i halkiyye 55.

kavaid-i tekamiiliyye 173.

kavanin-i arziyye 55.

kavanin-i kiilliyye 78.

kavanin-i tabiiyye 54, 157.

kavanin-i tegekkuliyye 54, 55.

kavl 95, 96.

kavl-i batint96.

kavl-i zahiri 96.

kavm-i cann51.
kavm-i Nuh 258, 278, 282, 293, 296, 297,

299, 300, 305.

kayd-i itlak 11, 66, 109, 258, 259, 265.

kayd-i mutlakiyyet 6.

kayd-i suret 64.

kayd-i taayyiin 274, 303.

kayd-i ten 34.

kayd-i zahir 274.

Kayyum 39, 260, 269, 286.

kaza 21-23, 61, 143, 185, 191, 221, 254,

291.

kaza-iilShi 21-23, 195.

kazi-yi muallak 22, 23

.

kaza-yi mUbrem 22, 23.

kaza kaza lie redd olunur 22.

keff-i icad 234.

keffar 308, 309.

Kelam271.
kelam 16, 70, 95, 96, 118, 152, 197, 219,

261,271,278.
kelam-i hai271.
keiam-iiiaht85.

kelam-i ruhani 102.

Kelamullah 3.

kelime, kelim, kelimat 89, 91, 92, 108,

131,177.
Kelime-i Ademiyye 107, 108, 143, 175,

177.

kelime4 fSsila 130.

Kelime-i Ntihiyye 257, 314.

Kelime-i §isiyye 181.

kelime-i tayyibe 239.

kemai, kemaiat 40, 43, 44, 63, 70, 81, 89,

90, 94-96, 107, 108, 113, 122, 123,

129, 130, 134, 138, 142, 189, 193,

214, 230, 259, 260, 265, 270, 271,

289,291,303, 306.

kemSl-i cela ve isticia 62, 108, 1 15, 1 19.

kemal-i isti'dad 94.

kemai-ikesafet9.

kemal-i letafet 9, 45, 156.

kemal-i ma'rifet 211, 282.

kemal-i zuhur 157.

kemaiat-i ilahiyye 1, 246, 270, 280.
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kemalat-i ilmiyye ve ameliyye 90.

"ke-mislihi" 275.

kemmiyet 34, 43, 44, 63, 70.

kendinden agahhk 6.

kenz-i bT-payan 6.

kenz-i fuyuz215.
kenz-i mahft 6, 43.

kenzii'l-ervah 15.

kenzu'l-kiinuz 12.

kenzu's-sifat 12-13.

keramet 253.

keramet-i cenab-i ilahi 26.

kerem95, 143, 175.

Kerim 230.

kenman 87.

kerpi9 218, 219.

kerpicten bir duvar 217.

kesafet 41, 42, 50, 61, 233, 290, 303, 306,

310.

kesb 186.

keserat (Bk. kesret) 21, 32, 104, 122, 125,

257,299,301.
keserat-i esmaiyye-i kulliyye-i ilahiyye

12.

keserat-i hayaliyye 32.

keserat-i taayyiinat 32.

kesiri vahid mu§ahede 299.

kesirti'l-inkilab 91.

kesif 34, 35, 45, 111, 145, 152, 153, 161,

164, 183.

kesret (Bk. keserat) 11, 32, 65, 102, 118,

121, 152, 154, 239, 248, 265, 266,

273,276-278,295,301,307.
kesret-i izafiyye 202.

kesret-i mezahir 239.

kesret-i taayyiinat 246, 278.

kesrette vahdet 239.

kesrette vahdeti mu§ahede 298, 299.

kesf (ke§if) 10, 25, 43, 45, 76, 84, 85,

167, 171, 198-200, 239, 282, 314.

ke§f-i gita 76.

kesf-i MM 124, 127.

kesf-i istidlali 52.

kesfT 10.

kevakib (Bk. niicum, yildiz) 53.

kevn 36, 37, 39, 63, 129, 236, 237.

kevn-i cami' 15, 63, 108, 115-117, 127,

128, 131;

kevn u mekan 2.

keyd 153.

keyfiyyet-i halk, hilkat 10, 133.

keyfiyyet-i hudOs 132.

kible 163.

kidem 6, 93, 147, 155, 156, 159, 160.

kidemu'l-kidem 6.

kidemiyyet 155.

ki§ir(Bk.kabuk) 252.

kiyam 37.

kiyamet 29, 75, 77, 158, 160, 213, 249,

308.

kiyamet-i kubra 77, 133, 156, 159, 160,

249.

kiyamet-i sugra 77.

kiySmet alametleri 160.

kiysimetin zuMru. 160.

kiyas 6, 56, 178.

kiyasat-i burhaniyye 284.

kiyl 95.

kiyl-i akvem 93, 96.

kibir 166, 174, 230.

kilit 134.

kils-i bakir 111,

kimya42,47, 112.

kisve-i taayyun 167, 261, 305, 306.

kitap, kitaplar 60, 83, 92, 297.

kitab-i alem 82.

kitab-i alem-i sehadet 82.

kitSb-i kainat 114.

kitab-i Kur'an ve Furkan 298.

kitab-imubinll4.
kitab-i tabtat 84, 280, 285.

kizb, yalan 30, 290, 291.

klorlll.

kopuk46,84,305.
kor, kiirler 133, 255.

kubuh 154.

Kuddfis 138, 195.

kudret 13, 16, 27, 70, 144, 146, 149, 152-

155, 170, 197, 198, 243, 250, 254.

kudret-i Hak 254.

kudret-i halk 63.

kudret-i ilahiyye 60.

kudret-i mutlak 253, 254.

kulak (Bk. uzn) 169, 272, 282, 284, 295,

307.

kul (Bk. abd) 228, 262, 308.

kulluk, (Bk. ubudiyyet) 188.

kulub-i saliMn 191.

Kur'an 4, 32, 71, 86, 261, 277, 278, 280,

282, 287, 288.
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|kurb49, 241,296, 307.

kurb-i feraiz 96.

B kurb-i nevafil 96.

§kusurl25.

I kutup (kutb) 55, 213, 297, 299.

I kuva (Bk. kuvvet) 27-29, 31, 95, 119,

I 248,311.

kuva-yi akliyye-i kudsiyye 120.
t kuva-yi alem 128.

I
kuva-yi ilahiyye 27, 54.

kuva-yi insaniyye 123.

Ikuva-yi ma'neviyye 295.

kuva-yi nebatiyye ve hayvaniyye 120.

e
kuva-yi nefsiyye 120, 183, 248, 308, 309.

I kuva-yi ruhaniyye, hissiyye 119-121, 183.

kuva-yi tabiiyye 41, 47, 120.

kuva-yi ulflhiyyet 30.

kuvve-i akliyye 7, 121.

kuvve-i ani'l-merkeziyye 48, 120, 156.

kuvve-i basira 33, 120, 121, 128,295.
kuvve-i buhariyye 120.

kuvve-i cazibe 120.

kuvve-i dafia 120.

kuvve-i elektrikiyye 120.

kuvve-i hafiza 120, 295.

kuvve-i hayaliyye 33, 120, 295.

kuvve-i hazime 120.

kuvve-i hiss-i mti§terek 120.

kuvve-i ka hire 136.

kuvve-i kulliyye 28.

kuvve-i Iamise 120.

kuvve-i masike 120.

kuvve-i musavvire 120.

kuvve-i miifekkire 30.

kuvve-i mutefekkire 30, 120.

kuvve-i miinmiyye 120.

kuvve-i miitehayyile 30, 1 1 1.

kuvve-i miivellide 120.

kuvve-i natika 28.

kuvve-i nazariyye 121.

kuvve-i samia 120, 278.

kuvve-i §amme 120.

kuvve-i vahime 30, 31, 120.

kuvve-i vehmiyye 121.

kuvve-i zaika 120.

kuvvede4, 203,290, 303.

kuvvet 27, 29, 35, 119-123, 238.

kuvvet-i taleb 94.

kuvvet-i peygamberi 74.

kuyud-i taayyiinat 4.

kuyud-i zahire 267.

kiidurat, kiiduret-i be§eriyye 281, 31 1,

312.

kuffar (Bk. kafir), 78, 162, 291, 309, 310.

kufr (kufur) 3, 69, 80, 133, 166, 216, 277,

290, 291,306.
kufr-i kesret 277.

kull 14, 63, 82, 84, 113, 127, 128, 154,

171,233, 302.

kiill-i alem 17.

kulliyyatlO, 16,71,109, 197.

kulliye-i mutlaka 144.

kulliyyet82, 141, 169.

kiilliin muhiti 300.

kiillun Rabb'i 294.

kumm-i gayb 205.

kummelin (Bk. kamil) 74, 127.

kummelin-i evliySullah 52, 54.

"Kim" 20, 40, 43, 96.

kunhll,66, 109, 209.

kiire47, 49,81,156.
kure-i arz 50, 132, 156, 173, 280.

kiire-i ate§in, nari 47, 51,52.
kureviyyii'§-§ekl 48.

kutiib-i ilahiyye 260.

kutub-i munzele 173.

La-ilahe illallah 239.

la-mekan 255.

la-§ey'-i mahz 8.

la-taayyun 4-6, 10, 12, 66, 109, 281.

Ia-yezalll7, 151,159.
"la-yus'elu amma yefal" 20.

lahut 13, 67.

latif 6, 34,45, 61, 111, 112, 152, 153,

156, 161, 164, 183.

Latif 158, 242.

leb 223.

Iebbeykl90, 191,282.
lem-yezel 117, 151,159.
Ietafet34,41,45,66, 111.

lev&zim 16, 56.

levazim-i ademi 139.

levh 140.

levh-ikaza 13.

levh-imahfuz 13, 126,139.

levha 14, 43.

levn 5,24,110.
leyl, leylen 277, 280, 282, 283.

leyle-i mi'rac 28.
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lezzat-i cismaniyye 74.

lezzet, lezzat 77, 78.

libas, elbise 63, 68, 278, 282.

Hbas-iaMr67, 113.

libas-i gayriyyet 46, 68.

libas-i suret 35, 177.

libas-i taayyun 203, 306.

lika 94.

lisan 261,271.
lisan-i edeb 107.

lisan-i enbiya 27.

lisan-i hadis 269.

lisan-i Hak 96, 272.

lisan-i hakikat 174, 304.

lisaii-i hall84, 194, 195,271.

lisan-i hal ile sual 193.

lisan-i isti'dM 14, 109, 110, 184, 187,

195,205, 221,231,236.
lisan-i isti'dad ile sual 193.

lisan-i isaret 299, 300.

lisan-ikal 184, 195.

lisan-ilafzi ile sual 193.

lisan-i natik 271.

lis&n-i seriat 28.

Iisan-izahir96,270.

Iisan-izemm277.
li-zatihi vacibiil-vucfid 150.

Iutf21, 189.

Iubb91,252.
lubb-i Kur'an 3, 86, 87, 179.

liigavi (ayniyyet, gayriyyet) 64, 65.

maad 86.

maad-i ervah 15.

maani (Bk. ma'nS) 28, 77, 126, 177, 261,

283.

maani-i batine 56.

maanT-i hafiyye 28.

maani-i kiilliyye ve ciiz'iyye 13.

maani-i latife-i batine 144.

maani-i ma'kiile 37.

maani-i zaliire 56.

maarif (Bk. ma'rifet 1,3,71, 72, 103, 144,

177, 178, 181,187, 197, 198,227,

237,272,273,314.
maarif-i akliyye 283.

maarif-i hakikiyye 94, 260.

maarif-i ilahiyye 272.

maarif-i rabbaniyye 182.

maasi 141,251.

ma'bed 80.

ma'bud, ma'budat 65, 229, 293-296. .

ma'bud-i masnu' 294.

ma'bud-i miiteayyen ve mukayyed 296.

madde 27, 34, 39, 47, 67, 86, 125, 163,

164, 234.

madde-i asliyye 45.

madde-i ciinye 51.

madde-i havaiyye 37.

madde-i ilim 235.

madde-i latife 233, 309.

madde-i mutlak 12.

madde-i semsiyye 81.

madde-i ula44, 50, 157.

madde kanunu 14.

maddiyyat 120, 258, 272, 305.

maddiyyun 14, 27, 62, 163, 164, 173, 174.

ma'den, ma&din, ma'deniyyat 35, 51, 59,

173.

ma'den-i ervah 15.

ma'den-i kesret 12, 13.

ma'den-i vllhid 198, 199, 219.

mader51.
madrepu 51.

ma'dum, ma'dumat 8, 30, 39, 41, 44, 74,

95, 96, 122, 124, 147, 207, 208, 245,

246, 252, 287.

ma'dumetu'l-ayn 147.

ma'dumiil-isMt 6.

ma'dumiyyet 204.

magfiret 72, 80, 94, 124, 277.

magzub 69, 70.

magnezyum 67.

mahal 17, 90, 147-149, 237, 242.

mahall-i huzur 244.

mahall-inak§ 131, 132, 136.

mahall-i suhud 85.

mahall-i tasarruf ve infial 297.

mahall-i tecelliyat 39, 241.

mahall-i tefrika 26.

mahbes 110.

mahbes-i zat 110.

mahbub 192.

mahbub-ihakM108.
mahbfiban-i ilahiyye 191.

mahbubiyyet 191.

mahbGs 223, 270, 306.

mahcub 119, 168.

mahfi 6, 44, 118, 210, 223, 250, 252, 303,

306.
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mahfuz 228, 230.

mShiyyet 15.

mahkumun-aleyh 22, 146-148, 185.

mahkumun-bih 146, 147.

mahluk (Bk. mahlukat) 51, 65, 66, 160,

208, 209, 250, 269.

mahluk-i evvel 13.

mahluk-i ilahi 45.

mahlukat (Bk. mahluk) 10, 12, 26, 29, 30,

226.

mahlukat-i arziyye 60.

mahlukiyyet 65, 200.

mahmud89, 90,272.
mahtid 189.

mahrek48, 57, 157.

mahz-i hayr 258.

mahz-i imtinan 81.

mahzen-i §uun 6.

maiyyet, 49.

maiyyet-i daimT 49.

makam, makamat, 68, 79, 90, 96, 98,

212, 224, 225,310,311.

makam-i ahadiyyet 102.

makam-i akdem 89, 92, 93.

rnakam-i akdes 92.

makam-i cem' 68, 99, 279, 282.

makam-i ervah 15.

makam-i ev-edna 6, 12.

makam-i fark 279.

makam-ifemt 283.

makam-i kalb 78.

makam-i mahmud 68, 178, 214.

makam-i muhammedi 212.

makam-i mii§ahede 79.

makam-i ruh 78.

maka m-i §efaat 225

.

raakam-i §uh0d-i cem'ul-cem' 13.

makam-i tafsil99.

makam-itakdis 101, 102.

makam-i te§blh 260.

makam-i vahdet 188.

makam-i velayet 214.

makamat-i miitenezzihe 79.

makamat- tayyibe 79.

maka lid 26.

makarr-i cem' 26.

maksud-i ula 129.

ma'kOl 139, 143, 144, 147, 183.

ma'kulat 65, 146, 147.

ma'kuliyyet 143.

mal 283.

mal-i yetim 68.

m\ik 105, 286.

ma'lul 14, 18, 19.

ma'luliyyet 18,

ma'lum, ma'lumat 11, 20-22, 24, 44, 61,

143, 144, 158, 184, 185, 190, 191,

196, 198, 199, 202, 203, 207, 208.

ma'lum-iilaiii21.

ma'lum-i ma'dum 15.

ma'lumat-i tasavvufiyye 310.

ma'lumiyyet 20, 21.

ma'na (Bk. maani) 29, 62, 82, 96, 97, 102,

120, 126, 127, 130, 131, 133, 136,

139, 144, 161, 163, 164, 177, 194,

212,214,261-263.
ma'na-yi hususi 123.

ma'na-yi istilahi 65.

ma'na-yi kiilli 82.

ma'na-yi kulli-i nurani 8.

ma'na-yi kiilli-i uluhiyyet82.

ma'na-yi kulli-i zulmani 8.

ma'n^-yi lugavi 65.

ma'na-yi mecazi 4.

ma'na-yi riitebi 160.

Maiii' 36, 162, 194.

mantik 78.

manzume 49, 157.

manzflme-i §emsiyye 44, 45, 50, 53, 62,

158.

manzurun-fih 108, 116, 117.

ma'rifet (Bk. maarif) 31, 56, 61, 70, 91,

157, 205, 257, 260, 265-267, 283,

285,286,288,301.
ma'rifet-i hakikiyye 267.

ma'rifet-i ilahiyye 64.

ma'rifet-i isti'dad 186, 187.

ma'rifet-i Miibdi 31.

ma'rifet-i nefs 31.

ma'rifet-i niibiivvet 277.

ma'rifet-i sahtha 284.

ma'rifetullah 208.

marzi 69, 70.

masdar 12.

masdar-i bina-i merre 79.
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ma'sum 228, 230.

ma'suk 170.

matrudl67, 168,175.

matla'246,261.

mayi, mayi'at 112, 126.

mayi'-i nan 51, 173.

maymun 58-60, 75.

mazhar, mezahir 27, 39, 40, 64, 70, 74,

76-78, 90, 93-95, 107, 108, 112, 113,

115, 120, 122, 123, 127, 128, 132,

134-136, 138, 141, 163, 170, 174,

183, 187, 196, 197, 202-204, 210,

221, 224, 226, 230, 231, 237-239,

243, 244, 249-251, 253, 255, 257-

259, 261, 262, 264, 265, 268, 270,

271, 277, 278, 288-294, 296, 297,

300-303, 305-307, 309.

mazhar-i Adem 119.

mazhar-i Celal 135, 165, 166, 188, 189.

mazhar-i Cental 135, 165, 188, 189.

mazhar-i ekmel 30, 95, 142.

mazhar-i etemm 1, 30, 31, 98, 112.

mazhar-i ism-i Mudill 30.

mazhar-i ism-i Rahman 107, 224, 225.

mazhar-i ism-i Zat 163.

mazhar-i kahr ve celal 189.

mazhar-i kamil 189.

mazhar-i run 26.

mazhar-i Rahman 48, 49.

mazhar-i suret-i nefs 26.

mazhariyyet 68.

mazhariyyet-i esma 64.

mazi 75.

mebde' 7, 15, 24, 67, 86, 110, 113, 151,

160.

mebde-i evvel 13.

mebde-i gayriyyet 46.

mebde-i sani 15.

mebde' ve maad 2.

mecSz 267-269, 280.

mecbur, mecburiyyet 22, 23.

mechul 44, 207, 208.

mechul-i mutlak 6.

mechulii'n-na't 5.

mecla 63, 133, 246.

mecla-yi esmel95.
mecla-yi ilah 296.

mecmuu'l-ervah 15.

mec'ul, mec'uliyyet 17, 18, 22, 40, 1 19,

193, 243.

mecusT 230.

med'uvv 288, 290, 293.

medar-i hayat-i alem 12.

mediyk,i adem 1.

mefatih-i gayb 281.

mefhum, mefhumat 17, 149, 261, 262.

mefhum-i adem 8.

mefhum-i butun 16.

mefhum-i evvel 260.

mefhum-i kiilli 82, 145, 148.

mefhum-i kiilli-i uluhiyye 62.

mefhum-i kiilli-i vahidii'l-ayn 7.

mefhum-i zuhur 16.

mefhumat-i kiilliyye 145.

mefhumat-i zihniyye 262.

mehamid 90.

me'haz-i feyz 95, 212, 215, 220, 235.

Mehdi213.
mekan24,48, 110,255.

mekamn mekani 48.

meknunat 6.

meknunu'l-meknun 6.

mekr 24, 153, 154, 284, 287, 288, 293,

304.

melaike melek, 22, 23, 27-29, 41, 56, 57,

60, 62, 80, 93, 119-123, 130, 134-

146, 182, 199,218,219.
melaike-i tabiiyyun ve aliyyin 41.

melaike-i tabiiyyun 27, 41

.

melaike-i unsuriyyun 27.

melaike mertebesi 135.

melek-i mukarreb 219.

melekut (Bk. alem-i melekut) 67.

melik-ihakikil32, 136.

melfuz 262.

melhiiz 262.

me'luh, me'luhiyyet 107, 269, 294.

mel'un 167, 168, 175.

men' 162.

menba'-i vahid 93.

menba-i ataya-yi ilahiyye 134.

mensuc41.
men§e' 7, 49.

men§e'-i kainat 44.

men§e'-i sani 15.

men§e'-i tekvin 27.

men§e'-i zuhur 248.

me§eu'l-kesret 15.

men§eii's-siva 12, 13, 15.

meratib, Bk. mertebe.
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meratib-i alem 181.

meratib-i cinan 94.

meratib-i cismaniyye ve nuraniyye 113.

meratib-i halkiyye-i begeriyye 314.

meratib-i ilahiyye 98, 99, 107, 131, 223,

267, 268.

meratib-i istihalat 58.

meratib-i kevniyye 63, 223, 267, 268.

meratib-i sitte 118, 129.

meratib-i tafsiliyye 279.

meratib-i tecelliyat 1 , 10.

meratib-i tenezziil, tenezzulat 34, 127,

128, 136,239.

meratib-i uriic 34.

meratib-i viicud 10, 66.

. meratib-i zuhur 5, 267.

meratib kesfi ve aklidir 10.

meratibin ahkami 308.

meraya-yi e§ya 296.

meraya-yi kesife 154.

merbub, merbubiyyet 45, 46, 64, 125,

304.

mercan51,58, 59, 75.

merci' 103.

mercum 69.

merhum 69, 90, 292.

Merih49,50.
merkez 46-48, 157,300.
merkube51.
mertebe, meratib 5, 6, 9-16, 21, 23-30, 33,

36, 39, 57, 63, 66-68, 70, 79, 82, 83,

92, 93, 96-99, 102, 103, 107, 109-

113,115,119,122-125, 129,131,

145, 148, 151, 154, 160, 161, 164,

175, 176, 178, 181, 182, 200-203,

208-210, 215, 222-225, 235, 238,

244, 247, 248, 259, 260, 268, 281,

287, 306, 308, 309.

mertebe-i agahi 10, 11.

mertebe-i ahadiyyet 66, 90, 102, 107, 109,

110,111,112,114,115,118, 124,

259 270 300
mertebe-i akil 144*, 145, 148, 149, 154,

170, 243.

mertebe-i alem-i ecsam 67.

mertebe-i alem-i misal 33, 111.

mertebe-i ama 46.

mertebe-i ayn 250.

mertebe-i a'zam 12.

mertebe-i azhar 69.

mertebe-i cami' 112.

mertebe-i cem' 279.

mertebe-i ecsam 111.

mertebe-i ervah 10, 24, 30, 67, 75, 1 10,

111,238.
mertebe-i fiiliyye 42.

mertebe-i gayb 306.

mertebe-i hafa 12.

mertebe-i halk 219.

mertebe-i hazret-i insan 114.

mertebe-i hilafet 57.

mertebe-i his 145.

mertebe-i ltlak 63, 155, 156, 208.

mertebe-i ilahiyye 95, 212.

mertebe-i ilim 19, 40, 70, 91, 1 10, 129,

182, 208, 250, 281, 289, 303, 306.

mertebe-i ilm-i ilahi 42.

mertebe-i infialiyye 42.

mertebe-i insan, insaniyye 1, 10, 113,

114.

mertebe-i isti'dad 71.

mertebe-i kesafet 6, 9, 48, 152, 154, 170,

182,276.
mertebe-i kesif (e) 17, 61.

mertebe-i kiyaniyye 12.

mertebe-i Kur'an 279.

mertebe-i la-taayyiin 10.

mertebe-i letafet 48, 152, 154, 170, 182.

mertebe-i misal 10, 67, 75, 76, 1 1 1, 202,

281.

mertebe-i rahmet 13.

mertebe-i risalet 69.

mertebe-i rububiyyet 303.

mertebe-i run 31, 46.

mertebe-i ruhiyyet, rfihaniyyet 26, 164,

235.

mertebe-i sabavet, 83.

mertebe-i sifat ve esma 182, 205, 208.

mertebe-i seMdet 10, 21, 36, 40, 63, 67,

90,91,111,122, 306.

mertebe-i taakkul 108.

mertebe-i tenezziil 1, 11, 66.

mertebe-i ula 12.

mertebe-i wuhiyyet 10, 1 1, 32, 36, 41, 42,

63, 107, 182, 227; 233; 259, 302,

303.

mertebe-i vahdet 10, 1 1, 20, 43, 46, 66,

67, 83, 200-202, 270.

mertebe-i vahidiyyet 13, 20, 31, 36, 46,

67, 90, 112, 1187122, 125; 202, 270,
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303.

mertebe-i velayet 25 1

.

mertebe-i viicud 6.

mertebe-i zat 32, 99, 202.

mertebe-i zuhur 16, 203.

mesalih-i cismaniyye 281.

mesalik-i felsefiyye 86.

mesavi289, 290.

mescud, mescudiyyet 65, 294.

mestlik 140.

mes'Q1231,232.
mes'uliin-fih 190.

me§ime 60.

me§iyyet6, 10, 13, 109, 115, 156.

me§iyyet-i ilahiyye 115, 155.

me§iyyet-i kadime 25.

me§iyyet-i zatiyye 1 10.

me§reb, me§arib 3, 104, 200, 201.

me§reb-i kemali-i ahadi-i cem'T 102.

mevadd-i jelatiniyye 51.

mevalid 62, 121,268.
mevalid-i selase 35.

mevatin (Bk. mevtin) 76, 228, 230.

mevce-i viicud 311.

mevcud (Bk. mevcudat) 4, 8, 17, 18, 25,

30, 33, 38, 39, 44, 74, 91, 95, 96, 122,

129, 145-147, 155, 169, 173, 174,

201, 207, 208, 237, 238, 262, 287,

305.

mevcud-i aym 143, 145, 148.

mevcud-i evvel 13.

mevcud-i harici 5.

mevcud-i hakiki 18.

mevcud-i i'tiban 243.

mevcud-i mukayyed ve muteayyin 7.

mevcudetii'l-hukm 147.

mevcudat (Bk. mevcud) 4, 7, 12, 25, 39,

66, 76, 91, 108, 129, 134, 147-149,

173, 183,212, 259.

mevcudat-i ayniyye 143, 144, 146, 147,

169, 170, 173.

mevcudat-i hadise 156.

mevcudat-i kevniyye 9.

mevcudat-i miimkine 74, 170.

mevcudat-i ruhaniyye 145.

mevcudat-i zilliyye ve izafiyye 9.

mevcudatm netayici 108.

mevhumll3.
mevhOm-i kiilli-i nurani 6.

mevhflm-i mahz 9.

mevrid 189, 248.

mevrid-i ahvSl ve ahkam 195.

mevsfifll, 16, 144, 146-148.

mevt, olum (Bk. olmek) 73-77, 197, 263.

mevt-i ahmer 74.

mevt-i lztiran 74, 76, 77.

mevt-i ihtiyaii 74, 75.

mevt-i iradi ve ihtiyari 77.

mevt-i tabii 75.

mevtin 2, 63, 75, 78-81, 230, 238.

mevtin-i cennet 79.

mevtin-i hayal 78.

mevvac-i ahadiyyet 11.

meyl9,43, 110.

meyve (Bk. semere) 32, 54, 55, 130, 172,

193, 266.

meyve-i ulum 240.

meyyit 77, 86.

mezahib (Bk. mezheb) 89, 93.

mezahir (Bk. mazhar).

mezahir-i aliiret 77.

.

mezahir-i alem 208, 244, 252.

mezahir-i celaliyye 76, 166.

mezahir-i cemaliyye 76, 166.

mezahir-i esmMyye 134, 257, 258, 276.

mezahir-i ilahiyye 293.

mezahir-i imkaniyye 270.

mezahir-i insaiiiyye 246.

mezahir-i kevniyye 193, 237, 250, 289.

mezahir-i ma'nevi 294.

mezahir-i na-mutenahl 294.

mezahir-i suri 294.

mezheb (Bk. mezahib) 93, 234.

mezheb-i batil 234.

miftah 44, 107, 236, 246.

miftah-i vucud 25.

mihekk 4.

mihnet 188, 189, 225.

mihver 48, 157.

millet, milel 93.

mi'mar 140.

mi'mariyyet 43, 116.

min-cemti'l-vucuh 152.

min-haysii-hiye 12.

min-haysu'l-hiiviyye 293.

min-haysii's-sifat 274.

min-haysii't-taayyiin 114, 154, 309.

min-haysu'z-zat 64, 153, 154, 174.

minah 204.

minah-i esmaiyye 225.
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minah-i ilahiyye 183.

mi'rac 68.

mir'at, meraya (Bk. ayine) 40, 74, 108,

115, 118,119, 129,165,207,240,
241, 298.

mir'at-i Adem 1 19.

mir'at-i alem 109,114,115,119.
mir'at-i gayr-i mecliivve 158.

mir
,

at-iHak205,284.
mir'at-ikalb 134.

mir'&t-imucella61,

mir'St-i tarn 62.

mir'at-i vucud 207.

mirka t-i ka nun-i terakki 60.

misal-i imk§ni 35.

misal-i imtina'i 36.

misal-i muhali 36.

misal-i mukayyed 33, 125.

misal-i mutlak 5, 33, 125.

misal-i sam 36.

misl (misil) 275, 282, 283.

misliyyet 275.

miskat211,214,215,219.
miskat-i hatem-i enbiya 211.

misk3t-i hatem-i evliya 21 1, 214.

miskat-i hatem-i velayet 98, 212, 214.

mizac-ihSss271.
mizan-i akl 249.

muallim 71, 83, 85, 182,260.
muallim-i ukul 83.

muarra 10.

muattaliyyet 159.

Muazzib 226.

mucidl4,31,39, 68, 161,164.

mu'cizat 64, 253.

mu'cizat-i enbiya 251, 252, 254.

Mudill 30, 31, 69, 83, 85, 98, 166, 232,

251,288,306,309.
mugayeret 25.

muhabbet 26, 43, 44.

muhaddeb, muhaddebiyyet 116, 297.

muhaddid 272.

muhakkik, muhakkikin 3, 4, 6, 33, 36, 51,

56, 58, 64, 94, 159, 173, 189, 204,

244-246,261.
muhakkikin-i mutasavvife 4.

muhakkikm-i siifiyye 8.

muhakkiktn-i ulema 278.

muhal 8, 64, 65, 147, 151, 238, 263, 264,

289.

muhaiefet 72, 73, 139, 189, 308.

muhammedi 212, 293, 297, 303, 304, 313.

muhammedi-i ibrahimi 212.

muhammedi-i isevi 212.

muhammedi-i musevi 212.

muhammediler 285-287, 293, 294, 301,

302.

Muharrem 97.

muharrik 16.

muhbit, muhbitm 296.

muhdes 150, 153, 193.

muhdis 150, 153.

muhit2, 44,46, 288, 291,300.
muhit-i daire 300.

muhit-i na-miitenahi 7.

muhtac 155.

muhtaciin-ileyh 165.

muhtarHO.
muhtefil09, 114, 115.

Muhyi39,49, 132, 162.

Muizz 162.

muka'ariyyet 116, 297.

mukaddemat-i kazaya 29.

mukadder 24.

mukaddes 11,66, 109.

mukallid 2.

mukayyed, mukayyedat, mukayyediyyet

4, 46, 145, 146, 155, 156, 222, 256,

257, 259, 260, 262, 265, 274, 276,

301,305,309,311.
mukayyid 272.

mukbil 26, 69.

Muksit 231.

muktesid 297-299.

muktezayat-i tabiat 74.

mum 37, 41, 42.

Muntakim 72.

munzabit 264, 266.

Musa'nin yed-i beyzasi 223.

Musavvir 17, 39, 270.

musaykal 116.

musevi (kadem-i, kalb-i) 212.

mustafeyn 297.

mutaassibin 3.

mutasamf 36, 286.

mutasavvife 85.

muti'94,231.
Mu'tezile 15.

Mutt 36, 162,231.
mutlak 6, 11, 46, 222, 265, 274, 303, 311.
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mutlakiyyet 46.

muvahhed 239.

muvahhid, muvahhidin 239, 260, 261.

muzhir 245.

muzmahill 10, 109, 156, 164, 201, 202,

259.

miibdil 19, 250.

miibeddilu'l-ahv&l 25 1

.

mube§§ire 97, 98, 100.

Mubdi31,39.
miibin-i sifat 15.

miicadele-i hayatiyye 247.

mucahede 203.

miicahid20,201,203.
miicella61, 116.

miicerred 110.

miicrim, miicrimin 69, 80.

muctehidin 96.

miidebbir36, 112, 121, 174, 193, 231,

208, 266, 270, 309.

miidir 196.

miidrek 164.

miidrik 164.

muessir 17, 18, 42, 43, 123, 125, 166,

311.

muesseriin-fih 42, 43.

miifessirln 56.

miifredat-i besait 111.

miiftekir 152, 155, 164, 170, 171.

miihr (miihtir) 131, 133, 134-136.

miihr-i vucud 134.

miihtedi283.

miijde 97.

miika§if 294.

miikellef229.

miikemmilin 94.

Mukevvin 152, 197.

miiktenifin 310.

miilhid 65.

miilk 52, 285, 286.

miilk-i batin 15.

miilk-i diinya 47.

miilk-i istihmf285,286.

miilkun meliki 285, 286.

mumidd95,234.
mu'min, mu'minin 79, 96, 97, 99, 135,

162, 164, 189, 203, 249, 259, 260,

310-312.

mumin-i musaddik 311.

mii'miniyyet 3.

mii'minat 310, 312.

Miimit39, 132, 162.

miimkin, miimkinat 12, 110, 155, 156,

169,244.

mumkinii'l-vucud 169.

mumtaz 66.

mumteni', miimteniat 2, 35, 243-245.

miimteni'u't-tagayyur 23.

miinafi-i vahdet 7.

miin§fik, miinafikin 162.

miinakeha 311.

miinasebat-i esmak 59.

mundemic 19, 20, 43, 123, 182, 205, 208,

270.

munezzeh 9-11, 20, 24, 64, 66, 93, 102,

109, 114, 154, 156, 169, 174, 258,

259, 266, 272, 274, 275, 277.

munezzih 203, 204, 264.

munfail 126, 166, 228, 247, 248.

Miin'im 39.

munkata'u'l-i§arat 5.

miinkata'u'l-vicdani 5.

miinkir, munkiiin 84, 86.

munkir-i enbiya 86.

Muntakim 224, 225, 242, 288, 292, 307.

miintehi-yi zevk 209.

muntehal-abidin 15.

miintehal-ma'rife 15.

Miinzil 90.

miinzilii'l-hikem 91.

munzilu'l-ulum91.

murebbi 197.

miirekkeb 126.

miirekkebat-i fahmiyye 47, 51, 59^

miirekkebat-i latife 33, 1 1 1.

Miirid 17, 93, 141, 197, 232, 245, 260.

muridl82,253.
muridiyyet 154.

miirsel, miirseltn 21 1, 219, 279, 280.

murseliin-bih 219.

miirseliin-ileyh 219.

musebbib 253-255.

miisebbih271.

miiseddid 272.

musemma 11, 16, 36, 174, 197, 220, 236,

242, 303.

miisliiman 258.

mustagni 109, 202, 205, 269.

mustagrak 10, 79, 121, 206, 291.

mustahil 54, 265.
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mustahlefin, miistahlefun 285.

mustaidd-i cila 1 19.

miistakbel 75.

mustakim 89, 95.

miistecabii'd-da've 191.

miistecmi-i cemi'-i sifat 113.

miistefad 26.

miistehasat 59, 60, 173.

mustehlek 10, 13, 109, 1 14, 201, 202,

205, 224, 232, 250, 269, 305.

miistenid 151, 154.

miistenidun-ileyh 150, 151.

mustevi 268.

mii§abehet 275.

mii§ahedat 177.

mu§ahedat-i zevkiyye 127.

mu§ahede 1, 3, 26, 34, 35, 44, 61, 80, 127,

129, 152, 154, 167, 168, 175-177,

195, 199, 206, 207, 209-21 1, 223,

237, 239-241, 244, 255, 262, 265,

283-285, 293, 295, 296, 298, 300,

312,314.
mu§ahede-i zevkiyye 61, 158.

mii§ahid 234, 235.

mu§a'iyyet 36.

mii§rik 258.

mii§tak 170.

mu§teheyat-i nefsiiniyye 74.

Mii§teri 49, 50.

miitabeat-i Resul 85.

miiteallika 1 7.

miiteayyinat 262.

mutecelli 90, 109, 1 10, 241, 242, 260.

miitecella-aleyh 242.

miitecella-leh 204-206.

miiteessir 123, 297,311.
miitefekkifin-i zekiyye 67.

miitefelsife 260.

miitehakkikin 67.

mutehakkim 102, 103.

miiteharrik 15.

miiteharrik bil-irade 268.

miitehayyile 30.

mutefennintn 37, 70.

Mutekellim 15, 152, 197.

mutekellim, miitekellimin 15, 17, 21, 37,

38, 65, 201,243.
mutela§i 13, 46, 156.

mutercim 102-103.

miiteveUidat-i ekvan 26.

miitezellilin-i h^i'in 296.

miittaki, miittakiler 288, 292, 293.

muvellidiil-humuza 35,47, 111, 166.

muvellidu'l-ma' 35,47,51, 111.

Miizill 162, 189.

miiznib 94.

Naff 162, 289.

nahs 53.

nahvet 120.

nakayis 293.

nakayis-i imkaniyye 259, 270.

naib 83.

naim 80^81.
nak§ 82, 131.

namaz 290, 308.

name-i ilShi 62.

na-miitenahi (Bk. bi-nihaye) 8, 44, 48, 93,

124, 197, 232-234, 264-266, 303.

nar(Bk. ate§)56, 101, 125, 126, 135, 163,

166, 167, 300-302.

nar-i §edid 47.

nar-i §ua' 53.

nar-i tabiat 296, 297.

nasiye 289.

nasut67, 112.

na't, nuut4,5, 10,66, 109, 259.

na't-i ilahT 96.

natik 139, 269.

natikiyyet 37, 268.

nazar 26, 83.

nazar-i akli 1, 174.

nazar-i Celal 46.

nazar-i Cemal 46.

nazar-i fikr! 123, 124, 127, 204, 283, 284.

nazar-i ilahi 128.

nazar-i i'tib&ri 283.

nazariyye 44.

nazir 116-118.

nazTr 257.

nebat, nebatat 28, 35, 47, 51, 52, 56-60,

70, 74, 75, 112, 117, 122, 135, 158,

173, 272.

nebat ve cemadm ervahi 271.

nebatat-ribtidaiyye 51.

nebatat-i mevadd-i jelatiniyye 59.

nebe' 220.

nebi (Bk. enbiya) 26, 71, 72, 84, 92, 93,

102, 103, 159, 177, 199, 216, 217,

220-223, 266, 277, 278, 287, 291.
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nebiyy-i Ihiri'z-zaman 280.

nebiyy-i miirsel 219.

necaset bocegi 81.

necm-i sehabi 47.

necs 41.

nefes 19,41,44, 45, 156.

nefes-i insani 45, 91, 156.

nefes-i rahmani 1, 15, 19, 20, 41, 44-46,

48, 50, 61, 74, 91, 156, 157, 181, 182,

278.

neffas, neffase 181.

nefh 29, 56, 173.

nefh-i Cibnl 85.

nefh-i hayat 29.

nefh-i ilahi 109, 117.

nefh-i ruh(i) 100, 117.

nefs (nefes) ("se" ile) 85, 102, 181.

nefs, nefis 14, 26, 32, 33, 76, 78, 84, 85,

87, 102, 108, 114, 115, 118, 119, 145,

152-155, 160, 175, 185, 189, 195,

197, 199, 209, 210, 227, 237, 238,

25 1, 262, 266, 267, 269, 270, 283,

284, 293, 298, 300, 307-314.

nefs-i insani, insaniyye 30, 267.

nefs-i kull31,32.

nefs-i ktilii 26.

nefs-i natika 43, 268.

nefs-i ruhi 102.

nefs-i vahide 172.

nefs-i vucud 114.

nefislerine zalim, zulm edenler 297, 298,

299.

nefsini bilmek, bilen 266, 267.

nefy-i imkan 242, 243.

neharen 277, 281-283.

nehr-i aztm 26.

Neptun 49, 90.

nesh-i tenasiil 248.

nesh-i zahiri 248.

nesl-i Adem 257.

nesnas 173.

Nesr293.
ne§'e-i ahiret 77.

ne§'e-i daim 130, 132.

nes/e-i daim-i ebedt 132.

ne§'e-i nefsaniyye 78.

nes/e-i ruhaniyye 78.

nes/e-i uhra 78.

ne§'et, nes/e 119, 128, 131, 132, 135-138,

140, 141, 171.

nes/et-i Ademi 143.

nes/et-i ciiz'iyye-i nakisa 139, 141.

nes/et-i diinyeviyye 34, 107, 135.

nes/et-i insaniyye 119, 120, 122, 136, 138.

ne§'et-i melaike 143.

ne§'et-i uhreviyye 135.

ne§'et-i^unsuriyye 166.

nev'-i Adem 60, 112.

nev'-i beser 51.

nev'-i insan, insani 59, 75, 129, 158, 159,

172, 246, 248, 249.

nevm 140.

mkmet 189,227, 229.

nikmet-i zahire 227.

msfiyyet 276.

niam-i ilahiyye 94, 229.

nifak 80.

nihal, nihle 93.

nikab 163, 164, 189.

nihayetii'n-nihayjlt 6.

ni'met81,229, 254.

ni'met-i hassa 189.

ni'met-i mahsusa 188.

ni'met-i zahire 227.

niran 35.

nisa 32.

nisbet (Bk. niseb) 10, 14, 65, 109, 131,

149, 153, 155, 170, 197, 200, 202,

245, 276.

nisbet-i me§iyyet 110.

nisbet-i vahide 143, 145, 146.

niseb 10, 14, 24, 26, 32, 109, 110, 118,

119, 122, 156, 170, 202, 210, 219,

232, 246, 250, 252, 297, 303.

niseb-i ademiyye 147-149, 154, 245, 299,

301.

niseb-i Hak 200.

niseb-i ilahiyye 125, 131.

niseb-i na-miitenahiyye 131.

niseb-i zatiyye 18, 115, 200, 208, 246.

nistll3.

ni§an-i evvel 12.

niyabet 183.

niyabet-i ilahiyye 57.

niza' 56, 121, 139, 141, 142.

nizam-ialem 191, 308.

noksan-i ma'rifet 282.

Nuhiler 285, 286.

nukus-i alem 264.

Nurl38, 299, 307.
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nfir (Bk. envar) 64, 129, 135, 163, 167.

nur-i ahadiyyet 299.

nur-i evvel 126.

nur-i fitri 83.

nur-i hakikat 285.

nur-i ilahi 102.

nur-i iman 219.

nur-i Muhammedi 1 3 , 1 29.

nur-i sifat 311.

nur-i tecelli 125.

nur-i viicud 278, 282.

nur-i zat 3 1 1

.

nuru'l-envar 13.

nun 125.

nuriyyet 135.

nurani67, 111.

nuraniyyet 34, 111.

nutfe 57, 58.

nutfe-i bi-suret-i be§er 44.

nutuk 37, 42, 43, 272.

niibiivvet 12, 26, 97-99, 211, 214, 216-

218, 220, 221,223,225, 226.

niibiivvet-i enbiya 12.

niibiivvet-i mutlaka 11, 222, 223.
niibiivvet-i te§ri", tesriiyye 103, 211.

niicum (Bk. kevakib, yildiz) 1 , 54.

nufus (Bk. nefs) 140, 141, 152, 281, 310,
312.

niifus-i vehmiyye 9.

niimume-i cami' 128.

niimune-i ilahi 158.

niimiivv 37, 38.

niisha 62.

nuzul90,91, 124, 306.

niizul-i Cibril 85.

niizul-i Kur'an 71.

niizul-i vahy 97.

ok 23, 262.

okuyucu 181.

olmak 2.

oru? 290, 308.

bl^mek 111.

olmek (Bk. mevt) 57.

olmezden evvel 61. 74.

6rf4.

6rf-i §er'i 73.

padi§ah 62, 131, 133, 136, 137, 191, 228,

309.

padi§ah-i hakiki 134.

parmak 278, 282, 284, 304, 307.

peder 311.

perde (Bk. hicab) 76, 80, 167, 168, 253,

254, 270, 296, 299, 303.

perde-i vahdet 15.

perimat 60.

peygamber, peygamberan (Bk. nebi,

resul) 3, 68, 69, 71, 100, 212, 214,

218, 220, 260, 261, 269, 282, 288,
290-293.

protoplazma 5 1

.

put (Bk. sanem) 257, 258, 277, 294, 296.
putperest 3, 258, 295.

putperestlik 258, 294.

Rabb 32, 45, 64, 65, 79, 125, 164, 172,

175, 196, 220, 238, 266, 293, 303,
304.

Rabb-i hass 15, 63, 64, 69, 94, 96, 107,

138, 174, 193, 208, 231, 240, 265,

284, 289-292, 306.

rabb-i miitehayyel 300.

Rabb-i nasir 307.

Rabbu'l-erbab 69, 79, 141, 178.

rabbani 204, 205.

Rabbi 303, 304.

Rabbini bilmek267.
Rafi' 288.

Rahim 89, 225, 288.

rahm-i Havva 58.

rahm-i mader 44.

RahmSn 39, 49, 89, 91, 224-226, 228,

229, 288, 291-293.

Rahmanii'r-Rahim 8 1

.

rahmet 69, 93, 94, 130, 175, 188, 189,

225-227, 229, 251.

rahmet-i amme 292.

rahmet-i asliyye 1 30.

rahmet-i halisa 225-228.

rahmet-i hassa-i ilahiyye 104.

rahmet-i ilahiyye 1 , 94.

rahmet-i imtinan 89.

rahmet-i mahza ve halisa 227.

rahmet-i miimtezice 226.

rahmet-i rahimiyye 69, 90.

rahmet-i rahimiyye-i tafsiliyye 130.

rahmet-i Rahman 225.

rahmet-i rahmaniyye-i mucmele 130.
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rahmet-i viicub 89.

rahmet-i viicud 227.

rahmeten li'l-esma 270.

Rauf225.
rayiha-i viicud 39.

razi68,69.

reaya 163, 165, 168.

reca 160-162.

remz 47, 130.

reng-i cesed 33.

renk 289.

ressam40, 116,270.

ressamiyyet 43, 116, 270.

resul, rusiil (Bk. peygamber nebi) 71, 84,

85, 92, 96, 97, 99, 102, 103, 137, 21 1,

214, 217, 219, 220, 222, 223, 225,

257, 259,260, 280, 291.

resul-i hatem miskati 209, 21 1.

Rezzak 132, 194, 304.

nza94, 160-162, 191, 195,235.

nzkl91,226, 227,229, 231.

rical 32, 216.

risaletl37,211,219, 223, 257.

risalet-i tesrf' 211,214.
riyaset 120.

riyaziye 185.

ru' 101.

ru'-i nefstlOO, 101.

rub'iyyet 276.

rububiyyet46, 107, 122, 171, 289, 291,

304,309,310.
rububiyyet mertebesi 304.

ruh (Bk. ervah) 24-26, 29-33, 36, 40, 56,

74, 90,94, 101, 108, 110, 112, 114,

115, 117, 120, 124, 126, 163, 172-

174, 183, 189, 193, 196, 208, 229,

231, 234, 235, 261-263, 265, 266,

268-270, 272, 289, 306, 311, 314.

ruh-i Adem 171.

ruh-i a'zam 13, 25.

ruh-i cemadi 126.

ruh-i hayvani ve nefsani 120.

ruh-i hayvaniyye-i miiteharrike 126.

ruh-i ilahi58, 109, 117.

ruh-i insaniyye-i miikemmele 126.

ruh-i izafT 26.

ruh-i kulli26.

ruh-i muhammedi 3 1

.

ruh-i mudebbir 261, 266.

ruh-i nebatiyye-i namiyye 126.

ruh-i §erif 31.

ruh-itabii 120, 122.

Ruhu'l-Emin 29.

ruhu'l-kuds 13, 102.

ruham 34, 78, 125, 128, 145, 162, 204,

205.

ruhaniyyet 92, 163, 280, 281.

ruhsuz 117.

ruhun riihu 268.

rutubet 122, 126.

riicu' 118, 119, 306.

riikun (dort) 112.

riitbe 136, 137, 172, 234.

rutbe-i be§eriyye 57.

rutbe-i vahidiyyet 26.

ru'ya 32, 33, 35, 67, 78, 98, 100, 111, 140,

217,219.
rii'ya-yi sadika 97.

rii'ya-yi saliha 97, 98.

rii'yet 32, 33, 97, 98, 108, 115, 116, 128,

206, 208, 209.

rii'yet-i icmali 116.

ruy-i zemin, (Bk. arz) 56, 71, 304, 308.

saadet 20-22, 130, 307.

saat 77.

sabik, sabiklar 130, 297, 299.

sabitat 12.

sacid 65.

sadat 96.

sadir (sadr) 101.

safil 48.

safiyyet-i asliyye 312.

sag el 162.

sagkabza 176.

sag taraf 31.

sagir 133.

saha-i taayyiinat 124.

sahabet 37.

sahib 37.

sahib-i ata 22.

sahib-i ke§f ve suhud 204, 237, 239-241.

sahib-i tahayyiil 296.

sahil-i tabiat 302.

sahib-i zill 238.

sahra-yi dalalet 251.

sahra-yi tabiat 290.

sahra-yi viicud 289.

said 23.

sail 184-186, 188, 190, 232.
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said 307.

salah 83.

salat94, 97, 105.

salih, salihler 94.

salik77,312.

salsal51.

saltanat 136, 163.

salatanat-i ilmiyye 84.

samit olan e§yadakikelam 271.

sanem, sanemiyyet (Bk. put) 278, 294.

sari 25, 30, 63, 127, 148, 149, 154, 288,
310.

satvet 292.

savm (Bk. oni9) 105.

sayd (Bk. av) 25.

seb'a semavat 47.

seb'a-i seyyare 47.

sebeb, esbab 10, 14-16, 23, 40, 41, 129,

151,244,245,252-255.
sebeb-i hareket 16.

sebeb-i hilkat 62.

sebeb-i i§ti'al41.

sebeb-i kiyam 9.

sebeb-i zaliiri255.

sebebi delici bir goz 255.

secde 27, 41, 56, 130, 162, 163, 165, 167.

sefk-i dima' (Bk. kan dok.) 139.

sehab-i muzT, 44, 45, 47, 48, 50, 157, 173.

sehabe 44, 45, 47, 48, 283.

sehabe-i gaziyye 47.

selatin-i suriyye 163.

selb-i taayyiin 109.

Selam 97.

selam 93, 97.

sema, semavat 9, 28, 31, 46, 47, 50, 52,

62, 126, 135, 233, 272, 283, 303.

semavat-i seb'a 49, 50, 157.

sem' 13, 16, 149, 152-154, 165, 169, 170,

172, 173, 197.

sem'-i ruh 174.

Semi' 16, 17, 70, 152, 197, 232, 245, 260,

275, 276.

semere, esmar (Bk. meyve) 33, 44, 54,

114.

sena 89, 90, 97, 270-272, 277, 278.

sened 43.

serab 83.

serbest 23.

serey&i 25, 126, 128, 148, 169, 170.

serey&n-i zati 95, 96.

setr 3, 79, 167, 230, 278, 282, 304, 305,

307,309-311,313.
setr-i suri 282.

sevab 73.

seyr 300.

seyr-i fillah 80.

seyyarat-i sagire 50.

seyyarat-i seb'a 157.

seyyarat-i siifliyye 49.

seyyarat-i ulviyye 49.

seyyare, seyyarat 12, 47-50, 52, 60, 62.

seyyid 94, 178, 222, 224, 272, 273.

sicak, sicakhk (Bk. hararet) 24, 42,

sifat, sifat 1, 4-6, 10, 11, 13, 15, 16, 20,

23, 27, 32, 43, 63, 65, 66, 68, 71, 82,

91,93-95, 107, 109,110,112,115,
116, 122-124, 129, 132, 136, 146,

150-154, 161-163, 165, 166, 171,

182, 197, 202-205, 208, 210, 214,

222, 227, 245, 250, 258, 260, 269-

272, 276, 289, 290, 297, 303, 304,

311.

sifat-i anza9, 112, 289.

sifat-i be§eriyye 222, 254.

sifat-i celaliyye 166, 290.

sifaU fiiliyye 176.

sifat-i hahkiyyet 132.

sifaU halk61,62.
sif&t-i halkiyye 153.

sifat-i hamide 166.

sifat-i hayat 16.

sifat-i hayvaniyyet 140, 290, 308, 311.

sifat-i hudus 164.

sifat-i iblisiyye 166.

sifat-i ilahiyye 16, 62, 63, 91, 93, 110,

162, 170, 235, 260.

sifat-i ilahiyye-i mutlaka 222.

sifat-i ilm 17, 62.

sifat-i infialiyye 162.

sifat-i kalbiyye 75.

sifat-ikabiliyyet 176.

sifat-i kahriyye 166.

sifat-i kemaliyye-i ilahiyye 79, 153.

sifat-i kevniyye 63.

sifat-i kudret 27.

sifat-i marziyye 78.

sifat-i mezmume, zemime 166, 167.

sifat-i muhdesat 154, 258, 272.

sifat-i miitekabile 165, 168.

sifat-i rabbaniyye 165.
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sifat-i nefs 26.

sifat-i nefsaniyye 199, 210, 289, 310.

sifat-i ressamiyyet 40.

sifat-i ruh 26.

sifat-i seb'a-i zatiyye 16.

sifat-i seniyye 66.

svfat-i zatiyye 95, 221, 308.

sirafet 5.

SiraM mustakim 69, 70, 289, 290.

sirr (Bk. esrar) 2, 48, 69, 80, 93, 108, 1 15,

175-177, 190, 191, 218, 219, 236.

sirr-i ahadiyyet 263.

sirr-i azim 160.

sirr-i kader 23, 70, 189, 196, 198, 199,

238,291.
sur-i kaderin sirn 23.

sirr-i mahbubiyyet 191.

sirr-i rububiyyet 310.

silsile-i hayvanSt 60.

simsime (Bk. alem-i simsime) 157.

siper 174, 175, 293.

sirke 112.

siyadet224, 225.

siyaset 120.

sodyum 47, 51, 111.

sogukluk (Bk. burudet) 24, 42.

sol el 162.

sol kabza 176.

sol taraf 3 1

.

su, ma 7, 9, 21, 35, 37, 38, 41, 46-48, 51,

57, 58, 66, 84, 108, 1 12, 166, 220,

221, 244, 246, 253, 291, 301, 302,

309,310.
sual76, 183, 184, 186, 188, 190-196, 204.

sual-ilafzi 192-194.

subbuh 138.

sudur 11,90.

sukiit 47.

sulb 112.

sulb-i peder 8.

suleha 28, 96.

sultan, selatin 54, 161, 163, 213.

sultan-i din 188.

sur 29.

suret, suver 8, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29,

31, 33-37, 39, 42, 44, 45, 54, 61, 70,

74, 78, 82, 85, 96, 97, 102, 108-112,

117-120, 124-126, 129-131, 134, 136,

144, 150-153, 156, 158, 163-170,

172, 174, 182, 193, 196, 200-210,

213, 215, 221, 222, 236-241, 243,

253, 257, 260-267, 269, 271-273,

276, 278, 280, 282-284, 295-298,

300, 303, 305-309.

suret-i ademiyye 58, 257.

suret-i akl-i kiill 31.

suret-i alem 117, 119, 121, 123, 165, 169,

269, 273.

suret-i cesed 56.

suret-i batine 165, 169, 171, 172.

suret-i cismaniyye, cismiyye 33, 136, 163,

169,262, 266,268,277.
suret-i faile 32.

suret-i faside 37.

suret-i hadise 39.

suret-i Hak 165, 169.

suret-i hakikat 98.

suret-i havaiyye 37.

suret-i hayaliyye 207, 238.

suret-i ilahiyye 61, 62, 68, 69, 113, 120,

128, 136, 157, 159, 161, 163, 165,

168, 257, 270.

suret-i ilahiyye-i nuriyye 125.

suret-i ilmiyye 15, 40, 1 10, 210, 238.

suret-i insan, insaniyye 82, 158, 267, 268,

270.

suret-i kaine 37.

suret-i kelimat-i ilahiyye 26.

suret-i kemaliyye-i hatmiyye 103.

suret-i kesife 29, 40, 164.

suret-i kevniyye 165.

suret-i latife 164.

suret-i mahsiise 98.

suret-i mayi'iyyet 37.

suret-i melekiyye 85.

suret-i mer'iyye 206-208.

suret-i misaliyye 98, 11 1, 263.

suret-i muayyene-i mevcude 74.

suret-i muhammediyye 31.

suret-i miinfaile 32.

suret-i ruhaniyye 98.

suret-i unsuriyye 41, 221.

suret-i unsuriyye-i insaniyye 289.

suret-i vticud 199.

suret-i zahire 165, 169, 171-173, 237.

suret-i zaile 39.

suret-i zihni 306.

suret-i ztikur 26.

suret perdesi 163.

suretin mudebbiri 263.

j
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suver (Bk. suret).

suver-i ahkam 197.

suver-i alem 17, 36, 39, 123, 127, 134,

156, 188, 197, 253,270, 271,273,

280.

suver-i alem-i §ehadet 37.

suver-i avalim 16.

suver-i a'yan 274.

suver-i bi-nihaye 264.

suver-i cemaliyye 125.

suver-i cem'iyye-i ilahiyye 176.

suver-i cesediyye 126.

suver-i ecsam 36, 42, 1 12.

suver-i esmaiyye 21, 42, 70, 171, 182,

250.

suver-i e§ya 264.

suver-i faile ve munfaile 32.

suver-i hakayik 125.

suver-i hakkiyye ve halkiyye 123, 305,

306.

suver-i hasene 35, 76.

suver-i hayaliyye 9, 67, 199.

suver-i hissiyye-i cismiyye 120, 145, 262.

suver-i ilmiyye 13, 14, 24, 26, 27, 39,

118, 131, 182, 238.

suver-i ilmiyye-i esmaiyye 17.

suver-i insani 1 12, 236, 246.

suver-i kabiha 35.

suver-i kesife-i ecsam 123, 144, 161.

suver-i kesTre-i avalim 10.

suver-i kevniyye 95, 119, 166.

suver-i latife 161.

suver-i maddiyyat 78.

suver-i ma'deniyye ve nebatiyye ve

hayvaniyye 126.

suver-i ma'kiile ve mahsiise 126.

suver-i munfaile 32.

suver-i mutekevvine 264.

suver-i nev'iyye-i kevniyye 108.

suver-i niseb 110.

suver-i ruhaniyye 295.

suver-i sifat 110.

suver-i siifliyye 125.

suver-i tabiiyye 27, 124, 303.

suver-i ulviyye-i hakikiyye 125.

suver-i ulviyye-i izafiyye 125.

suver-i zahire 134.

Siibbuh 138, 195, 257.

siibuhat-i vech-i vahdet 302.

siibut-i vucud 93.

siikun 7, 15.

siikun-i ezeli ve ebedi 8.

siikunet 15, 38.

siikut 209,211.
suluk 2, 77, 80, 81, 284, 301, 303.

siiliisiyyet 276.

Suva' 257, 293.

stinger 51, 59.

sadi 235.

§afi229, 304.

§afr §afi'in 224.

§ah damar 262.

§ahis 147-149, 152, 154, 298.

§ahid 69.

§ahid-i adil 86.

§an-i uluhiyyet 18.

§arab 112.

§ari* 214.

§art 22.

§art-i indifa' 22.

§a§kinhk 298.

§ebeke-i viicud 25.

§ecaat 120.

secer, §ecere (Bk. aga9) 32, 130, 299.

§ecere-i alem 249.

§ecere-i kevn 114.

§ecere-i mel'une 33.

§ecere-i menhiyye 32, 56.

§edid 292.

sef 122.

§efaat 222-225.

§efaat babi 224.

seftali 172.

gehadet 34, 67, 77, 99, 111, 160, 161, 163,

202, 282.

§ehvet, §ehevat 74, 78, 249, 298.

§ekavet20,21,22, 307.

sekil 19,24, 110.

§empanze 60.

§email-i risMet-penah 98.

§ems (Bk. gune§) 49-52, 54, 157.

semsii'l-hakika 86.

§e'n (Bk. §uun) 17, 18, 27, 39, 93, 196,

197, 202, 203, 206, 208, 210, 234,

237, 303, 304.

§e'n-i ilahi 197, 276.

§e'n-izati 196, 238.

se'niyyet 18.

ser 255, 258.
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§er* (Bk. serial) 72, 83, 248.

ser'-i muhammedi 212.

§er'-i muhammedi-i mutahhar 105, 107.

serait-i velayet 220, 221.

serayi', seriatlar 69, 70, 71, 212, 259, 260,
280.

§erayi'-i enbiya 72.

serfat (Bk. ser') 2, 3, 71, 72, 214, 215,

218,223,258,261,290,308.
§eiiat-i muhammediyye 98.

§eriat-i mutahhara-i muhammediyye 107.

§eriat-i nebi 83.

§enat-i zahire 219.

seriatlerin ihtilafi 93.

serik 36, 257, 273.

serrii'n-nas 308.

sevahid-i nakliyye 84.

sey (Bk. e§ya) 16, 37, 38, 1 16, 313.

§ey-i sabit 15.

§ey-i vahid 20.

§eyh 182.

seytan 30, 49, 84, 98, 100, 102, 135, 168.

§eytan-i vehim 84.

§eytanet 101.

§eytaniyyet 135.

§ibh-i be§er 60.

§irar-i nas 249.

§irk 30, 68, 274.

§irk-i hafi 3.

§irket-i mii§a'a 36.

sua'-i basar 207.

suhud 69, 187, 239, 285, 287, 298, 299,
302.

suhud-i ezeli 130.

§uhud-i Hak 205.

§uhud-i miicmel 67.

§urrah-i kiram 100, 132, 171.

§urur 293,301.
§uun, §uunat 13, 18, 24, 27, 40, 54, 61, 82,

109,118,119, 123, 154, 158,189,
196,202,210,234,238,250,259,
262, 279, 281,306.

§uun-i gaybiyye 115.

§min-i Hak 262, 306.

§uunat-i ilhahiyye 193, 237, 252.

§uunat-i ma'lume 243.

§uunat-i zatiyye 17, 24, 149, 197, 202,

206, 208, 235, 261, 264, 276, 279,
301.

§uunat-i zatiyye-i ilahiyye 68.

§u0r 10, 11,43.

§iikur 228, 229.

§iirefa 96.

taalluk 60, 76, 82, 149.

taassub 2.

taa§§uk91.

taat 230.

taayyiin, taayyunatl, 4, 1 1, 12, 31, 32, 36,

41, 46, 62, 66, 68, 82, 83, 90, 103,

107,110,112,113,119, 123, 124,

131, 160, 164, 167-169, 173, 203,

208-212, 223, 238, 245, 246, 258,

262, 263, 267, 270, 271, 274, 288,
299-302, 305,306, 309-311.

taayyun-i evvel 10, 11, 13, 15, 20, 66, 67,

177.

taayyiin-i evvel-i icmali 181.

taayyiin-i ilmi 200.

taayyiin-i kesif 174, 209, 310.

taayyiin-i kevni 301, 302.

taayyiin-i kulli 115.

taayyiin-i mahsus 62.

taayyiin-i muhammedi, muhamediyye 29,

32.

taayyiin-i nuninT 164.

taayyiin-i surf 128.

taayyiin-i sSni 10, 13, 15, 20, 24, 66.

taayyiin-i zahin 305.

taayyiin-i afakiyye 267.

taayyiin-i bi-nihaye 276.

taayyiin-i cinaniyye 168.

taayyiin-i hayaliyye 32.

taayyiin-i hicabiyye 278, 282.

taayyiin-i kesife 63, 304.

taayyanat-i viicudiyye 304, 306, 308.

taayyiin-i zahire 307, 310.

taayyiimlt perdeleri 277.

tab* 3, 72, 73.

tabakatu'l-arz51.

tabiat 41, 42, 44, 60, 61, 84, 101, 124,

126, 197, 229, 248, 249, 290, 296,

297,310,311.
tabiat-ikiilliyye 119, 122-125, 127.

tabiat sahili 301.

tabib-i hazik 2.

tafdil 216.

tafsil, tafsilen 20, 23, 66, 116, 147, 148,

265.

tafsil libasi 221.
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tagayyiir, tagayyurat 9, 24, 1 12.

tagyir 289.

tahakkuk 100.

tahallukl75,221.

taharet-i asliyye 102, 31 1.

Tahirl38.

tahayyiil 33.

tahayyiiz 37, 38.

tahdid 64, 258, 259, 263-265.

tahmid 136.

takaddiim215,216, 255,270.
takaddiim-i akli 198.

takaddiim-i zamani 198.

takarriib 189.

takayyiid, takayyudat 46, 255, 258, 261,

275, 301,305,313.

takaza21, 110, 209.

takdis 136-141.

taklib 84.

taklid 167.

takva 293.

takyid 64, 142, 246, 259, 264, 272, 273,

285
taleb 21, 94, 95, 118, 183-188, 190, 193-

196,221,237, 242, 254.

taleb-i rahmet 94.

talib 104, 253, 254.

ta'lim 83-85, 260.

ta'lim-i ilahi 84.

tama' 188.

tarfetu'l-ayn 39, 74.

ta'rif263, 264, 269, 270, 272.

ta'rif-i ilahi 142.

tarih-i tabii 59.

tarik80,81,89, 92,95, 157.

tartk-i baid92.

tarik-i hakikat 84.

tarik-i iman 94.

tarik-i kufiir 94.

tarik-i mustakim 92, 94, 95.

tarik-i miistatil 299, 300.

tarik-i sedad 272.

tarik-i tasfiye 113.

tartkm ahadiyyeti 93.

tasallut 166.

tasarruf 25, 26, 36, 134, 212, 286, 310,

312.

tasarruf-i Azrail 29.

tasarruf-i ma'nevi ve sun 212, 213.

tasarruf-i mutlak 36.

tasarrufat-i ilahiyye 252.

tasarufat-i vehmiyye 84.

tasavvur 91.

tasavvur-i hSrici 5.

tasavvur-i ilmi 5.

tasavvur-i siibuti ve selbi 5.

tasavvur-i vicdan 5.

tasdik91.

ta§,hacer295,299.
ta'til 132, 133, 224.

tavaf 159.

tavla 22.

tavr (Bk. etvar) 28, 243.

Tayyib 138.

tayyib, tayyibat 81, 225, 226.

teariif 25.

teb'a 163.

tebar310,313.
tebdil 289.

tebdil-i §ekl 243.

tebeddiil 22, 23, 39, 47.

teb'iz67.

teblig 93,99,214,218, 223.

teb§ir98.

teceddiid 39, 160, 203.

teceddiid-i emsal 38, 73, 76.

tecelli, tecelliyat 3, 6, 9, 10, 13, 16, 21,

45, 46, 72, 73, 76, 93, 94, 97, 98,

108-110, 113, 115, 116, 118, 122,

129, 132, 134, 141, 158, 160, 162,

182, 183, 187, 189, 204-206, 209,

210, 212, 224, 233, 242, 250, 261,

264, 265, 267, 276, 279, 283, 284,

289, 296, 298, 299, 304, 306.

tecelli-i ahad 299.

tecellT-i amm 76.

tecelli-i ahir 67.

tecellMdaim 109, 117.

tecelli-i evvel 12.

tecelli-i Hak 39.

tecelli-i hass 16.

tecelli-i ilahi 19, 82, 204, 206, 234.

tecelli-i Muntakim 80, 81.

tecelli-i sani 15.

tecelli-i sun 239.

tecelli-i zat (i) 79, 118, 183, 205, 207,

209, 284, 302.

tecelli-i cel&liyye 135.

tecelli-i cemaliyye 135.

tecelli-i esmaiyye 94, 118, 119, 129, 183,
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250, 251.

tecelli-i fehmiyye 104.

tecelli-i Hak 158.

tecelli-i hubbiyye 283.

tecelli-i ilahiyye 160, 312.

tecellT-i rahmaniyye 49.

tecelli-i sifatiyye 94.

tecelli-i viicud 9.

tecelli-i zatiyye 31, 94, 119, 129, 183.

tecerriid 25.

tecezzilll, 147-149, 238.

teczie 33, 36, 67.

tedbir, tedabir 22, 25, 27, 28.

te'dib-i nefs 83.

tedkik

tarik-i hakikat 84.

tarik-i iman 94.

tarik-i kiifiir 94.

tarik-i miistakim 92, 94, 95.

tarik-i mustatil 299, 300.

tarik-i sedad 272.

tarik-i tasfiye 113.

tarik-i ahadiyyeti 93.

tasallut 166.

tasarruf 25, 26, 36, 134, 212, 286, 310,

312.

tasarruf-i Azrail 29.

tasarruf-i ma'nevi ve sun 212, 213.

tasarruf-i mutlak 36.

tasarrufat-i ilahiyye 252. tasarufat-i veh-

miyye 84.

tasavvur 91.

tasavvur-i harici 5.

tasavvur-i ilmi 5.

tasavvur-i subuti ve selbi 5.

tasavvur-i vicdan 5.

tasdik91.

ta§, hacer 295, 299.

ta'til 132, 133,224.

tavaf 159.

tavla 22.

tavr (Bk. etvar) 28, 243.

Tayyib 138.

tayyib, tayyibat 81, 225, 226.

teariif 25.

teb'a 163.

tebar310,313.

tebdil 289.

tebdii-i sekl 243.

tebeddiil 22, 23,39,47.

teb'iz 67.

teblig 93, 99, 214, 218, 223.

tebsjir 98.

teceddiid 39, 160, 203.

teceddiid-i emsal 38, 73, 76.

tecelli, tecelliyat 3, 6, 9, 10, 13, 16, 21,

45, 46, 72, 73, 76, 93, 94, 97, 98,

108-110, 113, 115, 116, 118, 122,

129, 132, 134, 141, 158, 160, 162,

182, 183, 187, 189, 204-206, 209,

210, 212, 224, 233, 242, 250, 261,

264, 265, 267, 276, 279, 283, 284,

289, 296, 298, 299, 304, 306.

tecelli-i ahad 299.

tecelli-i amm 76.

tecelli-i ahir 67.

tecelli-i daim 109, 117.

tecelli-i evvel 12.

tecelli-i Hak 39.

tecelli-i hass 16.

tecelli-i Mhi 19, 82, 204, 206, 234.

tecelli-i Miintakim 80, 81.

tecelli-i sani 15.

tecelli-i sun 239.

tecelli-i zat (i) 79, 118, 183, 205, 207,

209, 284, 302.

tecelli-i celaliyye 135.

tecelli-i cemaliyye 135.

tecelli-i esmaiyye 94, 118, 119, 129, 183,

250, 251.

tecelli-i fehmiyye 104.

tecelli-i Hak 158.

tecelli-i hubbiyye 283.

tecelli-i ilhahiyye 160, 312.

tecelli-i rahmaniyye 49.

tecelli-i sifatiyye 94.

tecelli-i viicud 9.

tecelli-i zatiyye 31, 94, 119, 129, 183.

tecemid 25.

tecezzilll, 147-149, 238.

teczie 33, 36, 67.

tedbir, tedabir 22, 25, 27, 28.

te'dib-i nefs 83.

tedkika t- fenniyye 74.

teessur 18, 126.

tefavut 83.

teferruk 47.

tefessud 10, 29, 48, 132, 158, 159, 264.

tefhim-i rabbani 84.

tefrid 275, 276.
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tefiik 295.

tefrika 307.

tefsirl74, 301,304.
tefviz 186.

tefviz-i umur 188.

tekaddiim (Bk. takaddum).

tekamiil, tekamulat 40, 44, 57, 71, 108.

tekamiil-i tedrici 112.

tekamiil tedricidir 48.

tekamiilat-i tedriciye 70.

tekasiif 9, 19, 35, 45, 47, 50, 66, 110, 112,

150, 157, 238, 305, 309.

tekemmiil 51.

tekerrur 29, 233, 234.

tekelltim 262.

tekevvun 10, 16, 19, 20, 40, 42, 44, 48,

49,51,57, 59, 60, 111, 124, 126, 132,

158, 159, 173, 264.

tekeyyuf 284.

teklif, tekalif 57, 76, 228, 308.

teklif-i ilahi, teklifat-i ilahiyye 55, 76,

189, 308.

teklif-i ma-la-yutak 72, 93.

teklik 273.

tekrar 73.

tekvin 16, 20, 21, 70, 149, 152, 197, 308.

tekvin-i timsal 247.

telattuf 112.

telbis 30, 101, 102.

telvin 303, 304.

temessiil 28, 31, 85.

temeyyuz 13, 20, 26, 47, 50, 54, 69.

temlik 286.

temlik-i hakiki 286.

temsil 28.

ten 25, 121.

ten gomlegi 35.

tenasiih 248.

tenasiil 56, 59, 159.

tenezzul, tenezzulat 9-11, 20, 24, 26, 27,

31, 43, 46-48, 63, 69, 85, 115, 116,

118, 119, 123, 131, 152, 156, 161,

170, 182, 208, 210, 219, 221, 238,

250, 268, 270, 271, 303-306, 309.

tenezzulat-i kemaliyye-i viicudiyye 63.

tenezziilat-i viicud 259.

tenfis 19, 20, 44, 45, 48, 61, 110, 156,

157, 181,205.
tenfis-i rahmani 19.

tenfiz-i irade 196.

tenzih 64, 136, 138, 139, 141, 201, 202,

210, 243, 257-260, 264, 265, 271-

276, 278-280, 282, 283.

tenzih-iakli204, 283.

tenzih-i vehmi 2 1 , 20 1 , 204.

tenzih-i sirf 64.

tenzil90,91.

terakki, terakkiyat 67, 71, 314.

terakki-i ukiil 83.

terakkiyat-i medeniyye 247.

terbiye 2, 12, 15, 46, 56, 74, 83, 288, 289-

292, 303,308,310.
terciiman-i ilahi 25.

terk-i edeb 56, 175.

terk-i heva 74.

terk-i izhar 69.

terkib 67.

terkib-i unsuri 234, 235.

tesbih 30, 136, 137, 140, 141, 174, 257,

269-272.

teseffiil45, 156.

teselsul7,8, 151, 172.

tesettur46.

te'sir 17, 18, 26, 28-30, 47, 126, 187.

teslim 97.

tesniye 275.

tesviye 117, 118.

tesviye-i cesed 126.

te§bih 64, 260, 264, 265, 272-276, 278-

284.

te§bih-i sirf 64.

te§ekkiilat-i viicudiyye 82.

te§ri, 212.

te§rif 161, 165.

tevazu' 166, 230.

tevhidl21,239, 268, 273.

tevhid-i efal mertebesi 254.

tevhid-i Hak 2, 257.

tevhid-i hakiki 2, 201.

tevhid-i sirf 260.

et-tevhidii iska tii'l-izafat 5.

te'vil21, 159,201,203,261.
tevlid 50.

Tevvab 124.

te'yid-i i'tisami 100-102.

tezellul 166.

tiyn-i lazib 47, 51, 56, 57.

tiyneten 96.

tip 185.

ticaret 283, 285.
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toprak, tiirab 56, 58, 59, 108, 112, 135,
166.

tovbe-i hakiki 124.

tufan-i mahz 6.

tugyan 308.

tul 19, 34,111,144, 145.

turuk-u enbiya 93.

tuyur 59.

tuz 112.

turk 154.

ubudiyyet 122, 178, 188, 257, 293, 307-
309.

ukubet 73, 228, 230.

ukul (Bk. akl) 83, 85, 121, 157, 280-282,

284,310,312.

ukul-i ciiz'iyye 174.

ukul-i nakisa 282.

ukul-i nazariyye ehli 280.

ukul-i zaife 54, 242, 243.

ukus 15.

ulema (Bk. alim) 92, 244.

ulema-i billah 3, 70, 244, 246, 277, 278.
ulema-i riisum 271.

ulema-yi zahir, zahire 65, 79, 96, 178,
261.

uluhiyyet 28, 41, 42, 82, 83, 99, 107, 123,

124, 127, 269, 270, 272, 294-296,
299.

ulum (Bk. ilim) 71, 98, 99, 103, 104, 178,

187, 205, 212, 215, 221-223, 227,
235, 236, 262, 285, 286.

ulum-i hikem 102.

ulum-i ilahiyye-i zevkiyye 248.

ulum-i ilkai236,246, 247.

ulum-i istidlaliyye 178.

ulum-i tabiiyye 86.

ulum-i vehbiyye 236, 246.
ulum-i vehbiyye-i ilahiyye 181.

ulum-i yakiniyye 94.

umk 34, 111,144, 145.

umur-i ademiyye 252, 293.

umur-i dunya 224.

umur-i gaybiyye 85.

umur-i kulliyye 143-149, 154, 170.

umur-i ma'kiile 144.

umur-i uhreviyye 83.

unsur (Bk. anasir) 35.

unsur-i hayvani 59.

unsun52, 122, 128.

unsuriyyat 126.

Uranus 49.

urefa (Bk. arif) 3, 79.

uruc 14, 68, 306, 314.

usat-i mii'minin 80.

Utarit 49, 50.

uyun -l kesire 41, 124.

uzunluk 37, 144, 145.

iideba (Bk. edib) 141, 142, 172.

ufuruk§ii 181.

ulu'l-azm 257.

ulul-emr 99.

iimem-i sabika 71.

umena (Bk. emin) 141, 142.

ummehat-i esma 232.

ummet, umem 67, 71, 72, 89, 92, 93, 96,

105, 107, 220, 221, 223, 257, 277,
279,280,311.

iimmet-i da'vet71.

iimmet-i icabet 71.

iimmet-i merhflme 71.

iimmet-i Muhammet 71, 142, 279, 280.
ummu'l-kitab 13, 177, 178.

umniyye 84, 99, 100.

tins 63, 160, 162.

unuset 26, 52.

u§niyye 51, 59.

uzn(Bk. kulak) 165.

vacib 150, 151,244, 245.
vacib bi'l-gayr 244, 245.

vacib bi'z-zat 245.

vacibii'l-vucud 150-155, 164, 169, 243-
245.

vacibii'l-vucud-i bi'l-gayr 245.

vacibii'l-viicud-i bi'z-zat 245.

vahdani 82.

vahd^niyyet-i adedi 7.

vahdet 67, 113, 182, 200, 248, 265, 266,
273, 276, 278, 288, 302, 307.

vahdet-i batme 277.

vahdet-i hakiki 11, 15.

vahdet-i Hakk257, 277.

vahdet-i ilahiyye 201.

vahdet-i sirf 12, 277.

vahdet-i §ahsiyye 202.

vahdet-i tamme 77.

vahdet-i viicud 280.
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vahdet-i zatiyye 200, 202, 301.

vahdette kesret 239.

Vahib 228, 229.

Vahid 138, 276, 294.

vahid 8, 11, 30, 39, 138, 152, 154, 294,
299.

vahid-i hakiki, 201,298.
vahid-i kahhar 292.

vahidii'l-ayn 42, 43.

vahidii'z-zaman 134.

vahidde kesreti miisahede 298, 299.

vahidiyyet 11, 12, 15, 24, 67, 109, 110,

113.

vahidiyyet mevvaci 11.

vahidiyyetin batim 305.

vahy 28, 84, 85, 97, 107, 218, 220, 312.

vahy-i ilahi 85, 219, 312.

vakar 120.

vakia 159.

vakit 146, 231.

vakt-i merhun 191.

vaktinin peygamberi 70.

valide, valideyn 310, 311.

var 7.

varid-i ruhani 98.

varidatl87,312.
varidat-i ilahiyye 311, 312.

varis, verese 14, 31, 70, 84, 102, 103, 127,

188, 212, 222, 223, 253, 291, 297,
298, 312.

varis-i ekmel 98, 100, 101, 178, 223.

varis-i ekmel-i nebevi 99, 178.

varis-i kamil-i nebevi 178.

varis-i muhammedi 288.

varhk (Bk. viicud) 4, 7, 155.

vasf-i ciiz'i-i mukayyed 144.

vasf-i kiilli-i mutlak 144, 145.

vasita-i ula 12.

Vasi' 228, 229.

vebal 226.

vech (Bk. viicuh) 29, 223, 293, 298, 313.

vech-i ahadiyyet 277, 278.

vech-i baki 87.

vech-i Hak46, 188,189,313.
vech-i hass 122, 294.

vech-i ilahi 90.

vech-i kevni 122.

vech-i mutlak 278, 313.

vech-i vahdet 33, 307.

veche-hu 313.

Vedd 257, 293.

vehb-i ilahi 236, 246-248.

vehm, vehim (Bk. evham) 2, 6, 7, 27, 30,

68, 84, 121, 174, 237, 257, 273, 308.

"Ve hiim yiis'elun" 20.

vekalet 285, 286.

vekalet-i ilahiyye 286.

vekil 285, 286.

velayet, velayat 11, 211-214, 218, 220-

223, 225, 226, 235.

velayet-i amme 13, 222,

velayet-i evliya 12.

velayet-i hassa-i muhammediyye 98, 99,

178,212,214,235.
velayet-i iseviyye 212.

velayet-i kiilliyye 12.

velayet-i muhammediyye 212, 213.

velayet-i mukayyede-i §ahsiyye 222.

velayet-i mutlaka 11, 12, 222.

velayet-i mutlaka-i ilahiyye 212, 235.

veled 8, 50, 283, 284.

veled babasinm sirridir 236.

Veli 199, 212-214, 220, 222, 223.

Veliyy-i Harrud221.
veliyy-i hatem miskati 209, 211.

veliyy-i kamil 219, 253.

veliyy-i varis 199.

veraset 103, 223.

veren el 166.

verese-i kummelin 1, 84, 86.

verese-i muhammediyye 210, 211.

vesavis-i §eytaniyye 101.

vicdan 11,239.

vikaye 172, 174, 293.

vitr 122.
*

viicub 131, 150, 152, 161, 164, 244, 245.

vucub-i hass-i zati 152, 153.

vucub-i zati 150, 152, 164, 165.

viicud (Bk. varhk) 1, 4-11, 13-17, 23, 24,

27, 30-31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 46,

62, 63, 66, 68, 69, 70, 81-83, 93, 108,

113, 115, 117, 119, 122, 129-132,

143, 145, 150-155, 158, 164, 169-

171, 182, 187, 198, 201, 203, 206,

207, 209-211, 220, 223, 232, 237-

239, 242-246, 250, 252, 257-262,

270, 271, 273, 275, 286, 292, 300-

303, 305, 306,311.
viicud birdir 21, 243, 276, 294.

viicud-i Adem 26, 160.
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viicud-i ahadiyyet 11.

viicud-i alem 42, 63.

vucud-i ayni 143-141, 147-149, 156, 220,

221.

vucud-i ayni ve unsuri 136.

viicud-i baht 6.

vucud-i berzah 35.

vucud-i beseri 222.

viicud-i cesed 108.

vucud-i eltaf-i Hak208.
viicud-i e§ya 21.

viicud-i etemm 300.

viicud-i evvel 13.

vucud-i hadis 6, 153.

viicud-i hadis-i kesif 174.

vucud-i Hak 131, 132, 146, 150, 151, 155,

161, 164, 195, 199, 202, 207, 210,

219, 237, 238, 240, 252, 273, 274,

276, 309.

vucud-i hakiki 6, 7, 9, 15, 27, 32, 62, 68,

74, 82, 158, 164, 302, 303.

vucud-i halki, halk 195, 219, 252, 273,

274.

viicud-i haricT 17, 40, 46, 129, 182, 193,

244, 245.

viicud-i harici kokusu 15.

viicud-i Havva 26.

vucud-i icmali 13.

vucud-i ilmi 19, 77, 129, 200.

viicud-i imkani 155, 298.

viicud-i imkan-i mahz 151.

vucud-i insani 2, 27, 42, 44, 84, 121, 147,

151^311.

vucud-i isa91.

vucud-i i'tibari 209, 274.

viicud-i izafi 8, 9, 115, 210, 211, 245,

252, 255, 262, 286, 302, 309, 310,

313.

vucud-i kesif-i ayni 144, 303.

viicud-i kesif-i beseri 174.

vucud-i kevni 175, 221, 252.

viicud-i kevni-i maddi 39.

vucud-i kiilli 115.

viicud-i latif 44, 61.

viicud-i latif-i Hakk 17.

viicud-i mahz 6, 8, 9, 151, 232, 244.

viicud-i mahz-i latif 9.

viicud-i mezahir 239.

vucud-i mukayyed 8, 246, 270, 308, 309.

viicud-i mutlak 3, 4, 6, 10, 28, 38, 39, 46,

48, 63, 64, 67, 118, 156, 158, 161,

181, 202, 208, 239, 246, 252, 258,

261, 267, 268, 274, 305, 306, 308,

311.

vucud-i mutlak-i Hak 18, 25, 38, 39, 92,

93, 156, 164, 182, 201, 205, 208, 237,

250, 255, 271, 274, 276, 303, 305,

309,310,313.
viicud-i mutlak-i latif 238, 303, 304.

viicud-i miifaz 15.

viicud-i miimkin 8, 9, 48, 74, 156, 170,

245.

viicGd-i miimkinat 39, 156, 160, 189.

vucud-i mUstakill 9, 150, 237, 262, 274.

viicud-i miiteayyin 96, 168, 189, 305,

306, 309-311.

viicud-i na-miitenahi 276, 301

.

vucud-i ruhani220, 221.

viicud-i sirf 4.

viicud-i tafsili 129.

vucud-i takyid 155.

vucud-i tiynet 220.

vucud-i unsuri, tiyneti 1, 196, 220, 221.

viiciid-i vacib 153.

vucud-i vahid 21, 122, 235, 239, 270,

271,297-299, 303, 305.

viicud-i vahid-i Hak 18, 167, 235, 257,

298
viicud-i vahid-i hakiki 122, 239, 246, 255.

viicfid-i vahidiyyet 26, 76.

vucud-i vehmi 2, 308.

viicud-i zahir 174.

viicud-i zM 161, 164.

viicud-i zatullah 18.

viicud-i zilli 8.

viicudat 156.

viicudat-i ayrfiyye 148, 154, 170.

viiciidat-i ilmiyye 155.

viiciidat-i izafryye 49, 156, 158.

viicudat-i kesife 154.

viicudat-i kevniyye 293.

viicudat-i mukayyede 298, 308.

viiciidat-i miimkine, imkaniyye 74, 282.

viicfidullah 220.

viicfih (Bk. vech) 29, 138, 297.

vucuh-i Cibril 28, 29.

viicuh-i esma 306.

vucuh-i hassa 212.

viiciih-i kesire 138.

viicflh-i Mikail 29.
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viicuh-i tasarrufat 28.

vuciih-i te'sTrat 28.

vus'at 289.

"ya Allah" 304.

yagmur (Bk. katre-i baran) 283.

"yailah" 304.

yakaza 140.

yakin 29.

ya'kubi (kadem-i, kalb-i) 212.

Yauk257,293.
yay 262.

yed-i beyza 223, 251.

yed-i Celal 189.

yed-i Cemal 189.

yed-i faile 23 1,248.

yed-i kabile 231.

yed-i munfail 248.

yed-i §imal 166.

yed-i yerrun 166.

yedeyn 231.

yedi batin 261.

Yegus 257, 293.

yemi§ 237.

yetmi§ bin hicab 164, 302.

yevm 50.

yevm-i ahiret 61.

yevm-i kiyamet 223-226, 313.

yilan (Bk. hayyat) 251.

yildiz 53, 295.

yok7.
yoktan var 10.

yoktan var olmak 155.

yokluk7.
yol 300.

Yuh314.
Yusufun giizelligi 223.

yiibtiset, kuruluk 41, 42, 122, 126.

yuzugiin ta§i 108.

za'feran 55.

zahid 105.

zahir 11, 16, 33, 34, 36, 41-43, 63, 76,

100, 102, 110, 111, 123, 128, 130,

134, 143, 147-151, 154, 158, 161,

163, 166, 167, 172, 174, 203, 206,

208, 210, 211, 218, 222, 223, 225,

227, 229, 236, 240, 241, 259-262,

264, 266, 268-273, 276-278, 286,

287, 290, 300-309.

Zahir 76, 134, 154, 160, 161, 163, 170,

172, 234, 235, 261, 262, 264, 265,

276-278, 280, 282.

zahir-i §enat215.
zahir-i vucud 84.

zahir ve batin-i Hak 269.

zahirin ve b&tinm huviyeti 263.

zahiriyyet41, 125, 127, 263.

zahr261.

zailat 39, 132.

zakire-i miitefekkire 30.

zalim-i muhammedi 299, 313.

zalim, zalimin 299, 310, 313.

zaman, ezman 10, 24, 110, 145, 146, 156.

zaman-i hal 75.

zam&ni 10, 160.

zamir251, 252.

zan 27, 285.

zarf303,305.
zarf-i arz 305.

zat 4-6, 11-18, 23, 25-27, 30-32, 36, 38,

41, 43, 65-68, 79, 80, 93-95, 109,

110, 112, 113, 115, 116, 118, 119,

123, 128, 129, 137, 138, 145, 147-

149, 151, 153, 156, 164, 171, 174,

182, 193, 197, 200, 250, 252, 259,

260, 262, 273, 276, 279, 303, 311,

313.

zat-i ahadiyye (t) 6, 103, 104, 109, 118,

127, 128, 181, 182, 205, 210, 223,

224, 233, 243, 250, 252, 259, 279,

306.

zat-i aliyye 66, 219.

zat-ibaht6, 11,66, 109,156.
zat-i bila-i'tibar 6.

zat-i bilS-taaddtid 6.

zat-i eltaf-i latif 44.

zat-i Hak 110, 115, 118, 119, 138, 167-

169, 197, 205, 262, 269, 303.

zat-i ilahi, ilahiyye 17, 95.

zat-i hiive huve 6.

zat-i huviyyet 6.

zat-i kadim 20.

zat-i la-taayyiin 1 1

.

zat-i latif 45, 61, 156, 158.

zat-i latife-i Hak 42.

zat-i mukaddes 26.

zaM mutlak 6, 16, 110-112, 114, 115,

127, 128, 136, 160, 169, 182, 208,

209, 281.
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zat-i sadic 5.

zat-i sirf 6, 12, 109, 110, 115, 156.

zat-i uluhiyyet 14, 18, 20, 21, 23, 27, 30-

32,44, 65,125,183,204, 205.

zat-i vacibu'l-vucud 1

.

zat-i vahdet ve uluhiyyet 182.

zat-i vahide 131,296.

zat-i viicud4, 17.

zatiyyet 26, 109, 112.

zatullah 18.

zehir 227.

zeka 14, 262,. 280.

zeka-yi be§er 38.

zekavet 285.

zekiyy-i mutlak 86.

zelle 173, 175.

zemm 172, 175, 278.

zenb-i viicud 301.

zengin 231.

zerre, zerrat 3, 29, 38, 48, 61, 62, 294,

296.

zerrat-i unsuriyye 83.

zevahif 59, 173.

zevce 172.

zevk (Bk. ezvak) 2, 3, 68, 69, 78, 102,

116, 127, 128, 160, 164, 183, 198,

209, 238, 239, 262, 285, 286, 289-

291.

zevk-i hayat 247.

zevk-i hayvani 248.

zevk-i muhammedi 176, 287, 298.

zevk-i mii§ahede 43.

zevk-i rii'yet 128.

zevk-i sahih 14.

zevk-i selim 232, 258.

zevk-i §uhudi 43, 44.

zevk-i §uhudi ve huzuri 61, 153.

zidd (Bk, ezdad) 64, 65, 189, 235.

ziddan 64.

zidd-i istilahl 64.

zidd-i liigavi 64.

zilal (Bk. zill) 15,21,26, 32.

zilal-i esmaiyye 32, 298.

zill (Bk. golge) 122, 238, 297, 298.

zill-i evvel 12.

zill-i memdud 15.

zill-i vahdet 15.

zillin sahibi (Bk. sahib-i zill) 297.

zindik 65, 308.

zi-ruh 36, 174.

zihin, zihni 125, 143.

zikr 67, 80, 87.

zillet 230.

ziya45,50, 53.

ziya-yi §ems 64.

zuhur, zuhurat 6, 9, 11-13, 16-18, 21, 23,

25, 30, 31, 33, 35, 36, 39-41, 43, 44,

46, 51, 55, 61, 65, 68, 69, 77, 79, 91,

107, 108, 110, 112, 115, 118, 123,

124, 129, 132, 134, 137, 138, 141,

147, 148, 151-158, 169, 170, 173,

181, 182, 186, 193, 201-203, 205,

208, 211, 218, 223-225, 250, 252,

259, 261, 262, 265, 266, 268, 270,

276, 279, 280, 304-306, 309.

zuhur-i ahkam 30, 61, 69, 82, 141, 209,

210.

zuhur-i ahkam ve asar 132.

zuhur-i evvel 12.

zuhur-i kemalat 40, 210.

zuhur-i ilahi 126.

zuhur-i sam 15.

zulm, zulum 68, 93, 167, 291, 298, 299,

313.

zulm-i azim 68.

zulmani hicab 277, 310.

zulmet, zulumat 5, 64, 164, 302, 307, 313.

zulmet-i adem 225.

zulmet-i ezeli ve ebedi 8.

zulmet-i istilahi 65.

zulmet-i tabiiyye 1, 33, 68.

zubde (Bk. hulasa) 62, 63, 108.

ziibde-i alem 68.

zubde-i kainat 44, 128.

Zuhal49.
Zuhre 49, 50.

zukur 59.

zukuret 26, 52.

Ziil-Celal, Zu-Celal 69, 160, 162.

zu'l-fikarat 59.

zu'l-kuvveti'l-metin 27.

zii'l-vucud 4.

zurriyyat 32.

ziiufiyet 51.



I.Cildin ilk baskisi icjn

YANLI§-DOGRU CETVELI

Fususu'l-Hikem Terciime ve §erhi'nin I. cildinin ilk baskisinda, biitiin dikkatlerimize

ragmen bazi hatalar olmu§tur. Oziir diler ve a§agidaki §ekilde duzeltiriz. Aynca ikinci

baskida imlasini degis,tirdigimiz bir kac, kelime de bu listede verilmis.tir.

i vfa Satir Y an 1
1§

Doj^rti

1
£. mezik IUCUIjrn.

i 1 Q
1 O mu'minin, miitefekkirin mii'minln-i miitefekkirin

£
O 1 J ilm-i zat alem-i zat

7 20 yok olan bir yok olan

16 33 delaleti, digeri delaleti ve digeri

21 1 A10 mutekeltimin miitekelliminin

22 "7
1 omufjtur olmujjtur.

22 1

5

olamaz olmaz.

24 21 §unuat-i §uunat-i

24 27 Zira zaman ve mekan Zira zaman ile mekan
27 1 sifat-i saire si^at-i saire

28 26 buyurmaktadir buyurmaktir.

30 18 benimle beraber dogan benimle dogan

j z taayyiinat-i hayaliyye ki, taayyiinat-i hayaliyye

32 31 m 1 1hammpH iwpH i riiLuuuiiiiiivuiy y villi • muhammedivedir

35 21 basita basita

37 4 ba'dehu bir ba'dehu ondan bir

37 26 nami-i hasstir; nami-i hassastir;

42 22 miiessiriin-fih miiesserun-fih

42 23 miiessiriin-fih miiesseriin-fih

42 25 miiessirun-fih miiesserun-fih

42 26 miiessiriin-fih muesseriin-fih

43 4 miiessiriin-fih miiesseriin-fih

43 9 miiessiriin-fih miiesserun-fih

45 29 Ukayli Hazret-i Ebu Rezin el-Ukayli

46 24 bundan bunda

48 21 etrafindan etrafinda

51 6 tarafipda etrafinda

51 16 tin-i lazib tiyn-i lazib

53 11 (A'raf, 7/143) j} (A'raf, 7/143)

53 23 e^i'a-ni^ar e§i'a-nisar

55 3 ta'm tu'm

55 23 bize o biz o

56 8 tin-i lazibden tiyn-i lazibden

56 22-23 tara-findan taraflanndan

57 30 tin-i lazib tiyn-i lazib

58 13 halkina nasil halka nasil

63 6 viicudun . Viicudun

68 18 vaz' etmektedir" vaz' etmektir."

69 1 kiifiirde kiifurden

69 16 Bir vecih Bir vechi

71 17 munteha simf miintehi simf
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"72 9 ba'zisindan ba'zilanndan

73 11 afvla gelen akla gelen

73 22 mii§ahibidir mu§abihidir.

76 16 iahiyyeyi ilahiyyeyi

81 1 intirak-i ihtirak-i

81 27 ate§, cehennemin ate§-i cehennemin

82 12 ahiri ahiri

83 18 buyurur buyururlar

84 10 Bohner' leri Bohner' leri

85 2 nebevidir nebevidir; zira akval-i enbiya (a.s.)

87 18 ebyat: Saniha ebyat-i saniha

90 9 4. Halktan U^uncusii, halktan

91 28 Ve Isa (a.s.) dir. Ve o Isa (a.s.) dir.

93 1 esma ve sifat esma ve sifati

97 * 3 imamlardir. imamdirlar.

97 8 suriyye-i tiniyyedir. suriyye-i tiyniyyedir.

100 8 istedim ki isterdim ki 1

101 4 miinezeldir mtinzeldir \ •

103 8 suret-i kemaliyye-i suret-i muhancnuediyye-i kemaliyye-i
1 f\ A104 17 suretiyle suretlenyle
1 A A104 22 ta hmde ta liminde

110 25 cevahir-i basita cevahir-i basita

112 5 iizerine iizere

112 17 suver-i insanide suver-i insaniyyede

113 12

115 21 neden mazhara neden bir mazhara

115 32 mertebe tenezzulii merteb.e-i tenezziilii

117 31 Kabe' 1-cila Kable'l-cila

125 Dipnot C. Ill; C. X C. II; C.V.

126 17 ma' nayi maaniyi
126 35 suyu suyu ile

127 7 vasita-i havassi vasita-i havass

127 21 satilma- satma-

134 7-8 miihr-i Musa miihiir mumu
138 4 degidir degildir.
138 4 onardan vaki' oan onlardan vaki' olan
1/11141 5 ta rit-i lam • ta'rii-i llahi

142 1

143 22 gayr-i muvakat gayr-i muvakkat
147 20 a' yan-i mevcude de a' yan-i mevcudede
149 29 Hakk-i ilmi Hakk'in ilmi

150 15 kendisin kendisinin

151 29 bu istinadla bu istinad

154 5 mertebe-i kesafette bu mertebe-i kesafette

158 15 muntaki' munkati'

159 14 babasiz insan babasiz ve anasiz insan

160 32 tins tizere
'

bizi heybet ve tins tizere

161 23 mahluk oldugundan mahluk olmakla bilciimle meratibi

cami' oldugu gibi, Adem dahi suret-i
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162 4 mecaliyle

167 6. evsafin

171 i, murad ettigimiz

171 9 temez.

174 26 Ya'nf hii

.

Art **** Uli t

176 5 UzeVH *'de

1 76 2 1

1 78I/O 7 7 Ul JvlLdU-1 muiiiLC

1 84 7RO I§te bu
lOU 1 7 uuuu i^inuc

189 5

190 1 azab-i ekher

191 13 ciabet

193 17 it« usui ivoumy y ^ii

197 3 perderpey

197 Am3

198 18 iizerindedir:

204 8 ptme^i iH!

204 7Q UUI1U lid

205 2 mal ve zevk
208 29 miidirin

209 22 bahs olmaz
210 26 muhammediyyenden
211 1 muhammediyyenden
213 17 veya hilkat

215 15-16 onlarin havatirimn

219 2 kerpicin

222 14-15 cemaatinin
223 12-13 hatem-i evliya cemaatini

223 19 hesenesi

226 7 edpi

229 21 gortiirmiige

230 5 in'amdan

230 28 magfiret ile;

231 18 vakit, vakt-i

232 14 .O ismin
232 14 Kendisinden
233 17 Hak'tir
234 1 bulunmaz. Qiinkii

234 7

237 8 iizerindedir;

239 16 cem'-i mezahirde

ilahiyye uzerine mahluk oldugundan

cemaliyle

evsaf

murad ettigimizi

etmez

Zira bu
Uzeyriyye'de
gostererek

bu kitab-i miinife

i§te bir

onu i$inde

mazhandinlar.

azab-i ekberin

icabet

Husul-i kabiliyyeti

peyderpey

Amma
iizerinedir:

etmese idi,

buna da

mal ve nzk
miidebbirin

bahs olamaz

muhammediyyinden
muhammediyyinden
ve hilkat

onlarin matlabi oradadir; ve

havadis-i cihana gelince, on-

larin

kerpici

cemaatin
hatem-i evliya §efaat kapisini acjnak

hususunda Bent Adem'in efendisi; ve

enbiya ve evliya

hasenesi

edip

goturmege

in'amindan

magfiret eyler;

vakit vakit

, o ismin

Kendisine de
haktir
bulunmaz; ya'ni varid olan atanin

ebedii'l-ebed bir daha aym sadu ol-

maz. Ciinkii

iizerinedir;

cemi'-i mezahirde
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240 4

24? 28 miifsiQcilan[UUlUoGllHll mufassalan

1A1it / 34j *t Hdlt^lL&Ol 11111 hemsiresinin

?4R 8O nHii(YunnanUUUl~UllUall oldu&undan

/.to 1 J 16

1
i §erh-i OU I 11 I

253 3 — ot

257 4 miiblaga iizerine miibalaga uzere

259 20 tehzih tenzih
263 7-8 Ve suret Ve bu suret

263 8 batinin batininin

263 29 mecmua-i zahiresi miictemia-i zahiresi

266 14 ettikce biliriz ettikge bilinir

266 19 digeri zuhur digeri de zuhur

270 14 miiteayyindir miiteayyin olur.

275 1 desen desek

276 9 iqin, onlann iqin asara liizum vardir. Bu eserler

zahir olmak icjn, onlann

276 19 zaiddir zatidir

277 3 bu suretle bir suretle

280 9 esbebi sebebi

281 15 mefatih-gayb mefatih-i gayb

286 21 mecaz mecazi

287 23 kavliyle kaydiyle

288 30 Hafiz Hafid

291 17 Bu keza Bu kaza

293 30-31 peygamberler peygamber

293 33 eyler. Filhakika eyler, dediler. Filhakika

295 12-13 olunan hangi olunanin hangi

295 19 kesreti suretin kesreti suretinin

295 31 onlara agac, onlara tas,, agac.

296 12 ilah-i mukayyede ya'ni ilah-i mukayyede

298 12-13 vecihden ve bir ciheti diger

vecihden

vecihden

298 16 beyt-i Huda beyti Huda

302 26 benim iizerimdedir; benim uzerimedir;

303 8 mahza esjaya mahza esmaya

307 8 Yeryiiziinden Yeryiiziinde

310 9 eserine isrine

312 15 ve §ehrin ve ehl-i sehrin

312 16 yiizlerini ayaklanm yiizlerini ve ayaklanm

314 3 hukum ve maarif hikem ve maarif
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ibnu'l-Arabi'nin en meshur eseri olan Fususu'I-hikem,

Islam tasawufunun Mesnevi ile birlikte §ah eserlerinden

biridir. Hacmi kiigiik olmakla beraber anla§ilmasindaki

gu^ltik, Sadreddin Konevi'den itibaren giiniimiize kadar

yiizden fazla Arap^a, Fars9a ve Tiirk^e §erhlerinin

yapilmasma sebeb olmu§tur. XX. asnn baglannda

Avrupa'da islam tasavvufuna gosterilmeye ba§layan

al§ka gittik9e artmi§, ibnu'l-Arabi'nin eserleri hakkinda

9ali§malar yapilmis, ve tercumeleri ne§redilmi§tir. Denebilir

ki bugiin bati diinyasi ibnu'l-Arabi ve eserlerini dogudan

90k daha fazla tammaktadir.

ibnu'l-Arabi, Konevi'den itibaren birka9 asir boyunca

en fazlaAnadolu'da bilinmis,, okunmu§ ve itibar g6rmu§tiir.

Osmanli tasavvuf anlayi§i adeta ibnu'l-Arabi ve
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nefh-i ruhiye tahsis ede. Hatta miitehakkim degil, miitercim

olayim. Ta ki ashab-i kulub olan ehlullahdan ona vakif olan

kimse miitehakkik olsun ki, / muhakkak o, telbis giren agraz-i

nefsiyyeden miinezzeh bulunan makam-i takdisten miinzel-

dir.(5)

Fass-i Ademi i]e Fass-i Eyyubi'de beyan olunacagi iizere s,eytamn

hakikati baiddir. Zira §eytanet, "bu'd" ma'nasinadir. Qiinku §eytan

nardan mahluktur. Ve nar alem-i tabiattandir. Ve alem-i tabiat ise, cemi'-i

mu§temel§tiyle beraber Hak'tan bu'd-i ma'nevi ile ba id olup cemal-i

Hakk'in hicabidir. Binaenaleyh seytan ibadi bu vesait-i tabiiyye ile igfal

ve igva eyler. Ve kitabet ve nutuk ve kalbin zahiri olan cenandaki havatir

ve hevacis hep bu alem-i tabiatta vaki' olan ahvaldendir. Boyle olunca

bunlar seytamn tasallut ettigi mevazi'dandir. Maahaza Hak Teala

hazretleri Kur'an-i Kerim'de seytana hitaben Ol)*L- dtt^ <^Ip d\

(Hicr, 15/42) ya'ni "Muhakkak benim kullanm vardir ki, senin onlann

iizerine tasallutun yoktur" buyurur. Zira bunlar evliyaullahdir. Ve tabiatin

hukiim ve niifuzu altindan gikmi§lardir. Ve onlar uzerinde §eytanin

vesait-i tasallutu kalmami§tir. Ve varis-i ekmel olan Hz. §eyh-i Ekber

(r.a.) onlardan biridir. Fakat Hak Teala'ya kar§i edeben kendisinin

§eytanin tasallutu olmayan kullardan olmasini taleb eder. Nitekim

(S.a.v.) Efendimiz jl^Ij J*- VI ^JU^V sj^Ij ^ ol

J\ jjL53 DjTI yrjj ya'ni "Muhakkak cennette bir derece vardir ki,

ancak bir adama salihtir. Ve ben bu adam olmayi umanm" buyururlar.

Halbuki o raciil nefs-i nefis-i risalet-penahileridir. Edeben boyle

buyurmu§lardir.

"Te'yid-i i'tisami" "asim" olan Allah Teala tarafmdan, ilkaat-i

seytaniyye ve havatir-i nefsaniyyeden muhafaza suretiyle nusret etmekten

ibarettir.

"Ru'-i nefsi": "Ru"' "run" vezninde "sadir" ma'nasinadir ki, kalbin

alem-i tabiata miiteveccih / olan yiizudur. Zira kalbin iki yiizii vardir:

Birisi alem-i ervaha ve digeri alem-i tabiata miiteveccihdir. Ve alem-i

tabiata miiteveccih olan yiizii, hevacis-i nefsaniyye ve vesavis-i

§eytaniyyenin mahallidir. Te'yid-i i'tisami ile mueyyed olunca "nefs-i
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nisbeten mertebe-i ahadiyyet, batinin batini olmu§ olur.

Ddrdiinctisu: Mertebe-i "alem-i misaTdir. Bu mertebe dahi zat-i

mutlakin tecezzi ve inkisam ve hark / ve iltiyam kabul etmeyen suver ve

e§kal ile harigte zuhurudur. Ve bu aleme "alem-i misal" tesmiyesinin vechi

budur ki, alem-i ervahda bulunan her bir ferdin alem-i ecsamda buriinecegi

bir suretin miimasili bu alemde zahir olur. Ve bir taife ona "hayaT derler.

Zira bunlan miidrik olan kuvve-i miitehayyiledir. Ve alem-i misale "alem-i

berzah" ve "murekkebat-i latife" dahi derler. Ve ehl-i tasavvuf istilahinda

alem-i ervah ve misali cem' edip "alem-i melekut" derler. Ve alem-i misal

alem-i ervahdan alem-i ecsama vasil olan "feyz-i mukaddes"sin

vasitasidir. Ve ervah ve ecsam arasinda berzahdir. Ve berzahiyyeti

hasebiyle her iki alemin ahkamim cami'dir ki, onlar da zahir ve batmdir.

Ya'ni mertebe-i misal mertebe-i ervahin zahiri ve mertebe-i ecsamin

batinidir. §u halde zat-i mutlak mertebe-i misale nazaran batinin batinin

batini olur. Ve bu mertebe gayb ve §ehadet arasinda hadd-i fasildir. Ve
cism-i miirekkeb-i maddinin ayni olmadigi gibi, cevher-i mucerred-i

aklinin dahi ayni degildir. Ya'ni alem-i ervah ile alem-i ecsamin gayridir.

Ervaha nisbeten kesif ve ecsama nisbeten latiftir. §u kadar var ki, cevher-i

cismani ile cevher-i mucerred-i akliye mii§abeheti vardir. Ecsama

miisabeheti budur ki, ecsamin nasil arzi ve tulii ve umku varsa, suret-i

misaliyyenin dahi arzi, ve tulii ve umku vardir. Ve onu ol^mek ve goz ile

gormek miimkindir. Ayineye miin'akis olan suret gibi. Ervaha miisabeheti

budur ki, ervah nasil nurani ve latif ise suver-i misaliyye dahi latif ve

nuranidir. Ve letafet ve nuraniyyetinden na§i el ile tutulmaz ve bicakla

kesilmez ve eczaya tefrik edilemez. Rii'yada goriilen suver bu alemdendir.

Be§incisi: "Mertebe-i §ehadet"tir. Bu mertebe dahi zat-i mutlakin

tecezzi ve inkisam ve hark ve iltiyam kabul eden suver-i ecsam ile haricte

zuhurudur. Onun igin bu aleme "alem-i kevn ve fesad" derler. Zira suver-i

ecsam bir taraftan tekevviin eder ve bir taraftan bozulur. Ve bu alem-i

ecsamin miifredat-i besaiti muvellidu'l-ma', muvellidu'l-humuza, klor,

sodyum, karbon, kils-i bakir, altin, gumii§ ilh... gibi yetmi§ kiisur

anasirdan ibarettir. Suver-i muhtelife bu anasirdan ba'zilannin


